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 چکيده

تعريف واژه سالخوردگی از ديدگاه  به با نگاهی مختصر به تحوالت جمعیتی در ايران، گزارشدر اين              

علل افزايش سپس به ، پردازيممی اجتماعی سالخوردگان در ايرانهاي به بررسی ويژگیو شناسی جمعیت

سهم رسانه ملی در  در انتها بهسالخوردگان يا سالخوردگی جمعیت، مسايل و پیامدهاي ناشی از آن و  دتعدا

و نیاز به برنامه سازي يا آماده نمودن  ،پرداخت به موضوع سالخوردگان به عنوان جمعیتی رو به فزون در کشور

 .شودمی سازي آتی در رسانه ملی پرداختههاي الزم براي برنامهتربس

 سازي، راديو و تلويزيونسالخوردگی، رسانه ملی، برنامه، تحوالت جمعیتی  :هاکليد واژه

 

 مقدمه

پیري يا سالمندي به عنوان آخرين دوره زندگی انسان همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی و زيست          

شود، در بسیاري از اين دوره از زندگی که معموالً با باال رفتن سن براي افراد مطرح می. شناسی بوده و هست

سرپرستی، فقر و موارد مسائلی چون ضعف قواي جسمانی، از کار افتادگی، معلولیت، تنهايی و احتماالً بی
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اي و سته به اين که فرد کهنسال در چه جامعهبروز اين گونه مسايل براي سالمندان ب. تنگدستی را به همراه دارد

 (.111سام آرام، )کند، از نظر کیفی و کمی با تفاوتهاي بسیاري همراه استبا چه فرهنگی زندگی می

مرتبط بوده، اهمیت زيادي  در جهان امروزه مسايل و مشکالت سالمندان که با افزايش تعداد و نسبت آنها     

ها و در همین زمینه سیاست. شده بودالمللی سالمندان نام نهادهنسال بی ،میالدي 1111بطوريکه سال . يافته است

عروف شده هايی در مورد بهبود وضع رفاهی سالمندان تصويب و اجرا گرديده که به اصول سازمان ملل مبرنامه

 .است

رشد جمعیت با سرعت اتفاق دلیل باال بودن میزان سالیانه هسالخوردگی جمعیت در کشورهاي درحال توسعه ب    

از تغییر ساختار سنی  افتد و به همین دلیل کشورهاي درحال توسعه فرصت الزم براي مقابله با مسايل ناشینمی

به بیان ديگر سالخوردگی جمعیت که از کاهش میزان مرگ و میر و طوالنی شدن امید زندگی و . برخوردارند

داد و هم از نظر ث افزايش جمعیت سالخورده کشور هم از نظر تع، باعچنین کاهش میزان موالید ناشی شدههم

 . نسبت گرديده است

، اما جمعیت را به خود اختصاص داده استدر کشور ما با اينکه درحال حاضر تعداد سالمندان درصد کمی از     

از  -نگرآيندهريزي ، لزوم برنامهدر مقايسه با رشد جمعیت کل کشور فزونی سرعت رشد جمعیت سالمندان

براي کنترل مسايل قابل تصور اين گروه از جمعیت را توجیه  -هاي راديو و تلويزيونیسازي در شبکهجمله برنامه

 . نمايد می

سري عوارض و مسايل فردي ، ممکن است براي جامعه نیز مسايل و جمعیت سالخورده عالوه بر داشتن يك    

در کشور ما نیز تغییر ساختار . خوردجوامع شهري بیشتر به چشم میمشکالتی را پديد آورد که اين امر در 

س آسیب پذيري گان احساي شهرنشینی و صنعتی شدن آن باعث شده است که سالخوردخانواده بر اثر توسعه

کند که می ايجاب و بخصوص رسانه ملی خانواده ،ن حالتی وظیفه جامعه، سالمنداندر چنی. ه باشندبیشتري داشت

از مهمترين مسايلی که . اند، تغییر دهندند و نقشی را که قبالً داشتهشرايط خود را با وضعیت جديد سازگار نماي
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ها، احساس سلتوان به شکاف نآيد، میدر شرايط تحول سريع اجتماعات شهري و صنعتی جامعه بوجود می

تأمین اجتماعی و غیره  ، مشکالتنشینی، بحران ارزشهاي جامعه، وضعیت مسکن، بهداشت و تغذيهانزوا و گوشه

 .اشاره کرد

، ضروري است از هاي آتی افزايش خواهد يافتر سالبا علم به اينکه بدون ترديد درصد سالمندان جامعه، د    

هاي خود را به اين قشر هاي خود، سهمی از برنامهچشم انداز افق رسانه و آينده نگري صدا و سیما درهم اکنون 

 .هاي الزم را اتخاذ نمايدبینیاختصاص و پیش

 

 نظري مختصر به تحوالت جمعيتي در ايران 

شويم که نرخ شديد  هاي تاريخی تحوالت جمعیت ايران داشته باشیم، متوجه می اگر نگاهی به زمینه

هاي اخیر  شروع شده بود، در سال( 1131)هاي نخست پس از انقالب اسالمی  رشد جمعیت کشور که در سال

 3/17عیت ايران برابر مرکز آمار ايران، جم 1133براساس نتايج سرشماري سال . تا حد زيادي کاهش يافته است

دهند که در مقايسه با  میلیون نفر را زنان تشکیل می 6/13میلیون نفر آن را مردان و  1/13میلیون نفر بوده، که 

میلیون نفر در اين  3/17يا درصد  3/13مبین خالص افزايشی در حدود  1113میلیون نفري سال  67جمعیت 

 . است بوده فاصله زمانی

ط میزان رشد ساالنۀ جمعیت در دهد که متوس يران از گذشته تا به حال نشان میروند رشد جمعیت ا

-1133هاي  درصد در سال بوده است، لیکن در دهۀ پس از آن در فاصلۀ سال 1/1برابر با  1113 -1133 دهۀ

 از رشد 1133 -1163جمعیت کشور در دهۀ . درصد در سال رسیده است 11/2با کاهش روبرو بوده و به  1133

در دهه دوم انقالب، سیاست تعديل جمعیت با . درصد در سال افزايش يافته است 1/1باالئی برخوردار بوده و به 

 16/1درصد دهه قبل به  1/1کاهش نرخ موالید و کنترل آن حاصل گرديد، در اين دهه، نرخ رشد جمعیت از 

 .درصد رسیده است 61/1شد به نرخ ر 1113 -1133کاهش يافته و در دهه  1163 -1113درصد در دهه 
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نشان هاي جاري جمعیت  مسکن و آمارگیريهاي عمومی نفوس و  بررسی آمار و ارقام سرشماري

اي که در اثر افزايش  گونه به. با افزايش شديد باروري روبرو بوده است 1133 ـ1163دهد که ايران در دهۀ  می

درصد در دهۀ  3/1به  1133ـ 1133د در دهۀ درص 1/2تعداد موالید، رشد طبیعی ساالنه جمعیت کشور از 

 . رسیده است 1133ـ1163

-1133هاي  روند تحوالت درصد رشد ساالنه جمعیت کشور طی سال( 1)و نمودار شمارة در جدول

سال گذشته نرخ  37شود طی  که مالحظه می همچنان . تفکیك مناطق شهري و روستايی ارائه شده است به  1113

است، حتی از دهه   همواره کاهنده بوده 1133-1163هاي  روستايی به استثناء سال رشد جمعیت در مناطق

روند تغییرات رشد جمعیت در . به بعد درصد رشد ساالنه جمعیت در مناطق روستايی منفی شده است1113

ظ دهد که طی چند دهه گذشته همواره پتانسیل مناطق روستائی کشور براي حف مناطق روستائی کشور نشان می

 . جمعیت رو به کاهش بوده است

 

 تفکيك  تحوالت درصد رشد ساالنه جمعيت ايران به -1جدول 

 1338 -58هاي  مناطق شهري و روستايي طي سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1113-33هاي  هاي عمومی نفوس و مسکن در سال مرکز آمار ايران، نتايج سرشماري: مأخذ

 

 دوره سرشماري
مناطق رشد ساالنه 

 شهري

مناطق رشد ساالنه 

 روستائي
 کل

58- 1338     72/3 11/2 11/1 

88- 1358 11/3 11/1 11/2 

58- 1388 31/3 11/2 11/1 

58- 1358 13/2 23/7 16/1 

58- 1358  13/2 33/7- 61/1 
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 کل، كيتفک به رانيا تيرشد ساالنه جمع روند تحوالت درصد -1 نمودار

 1338-58 يها سال يط ييو روستا يمناطق شهر

 

 

 اساس پيري جمعيت

شوند و از سنی که در آن اکثر مردم از کار بازنشسته می»: امروزه براي سالمندي تعريف مشخصی وجود دارد

پايه و اساس (. 631:1116گیدنز، )«گردندانواع خاصی از مزاياي رفاهی مانند حقوق بازنشستگی برخوردار می

که در آن گذر مرگ و میر و سپس باروري از يك « انتقال جمعیتی»عنوانپیري جمعیت فرايندي است تحت 

کاهش باروري وقتی همراه با افزايش طول عمر . (2میرفالح نصیري، )يابدسطح باال به طرف پايین کاهش می

-هاي سنی باالتر منتقل میدهد و به طور نسبی وزن جمعیت را به گروهباشد ساختار سنی جمعیت را تغییر می

ي در ايران کاهش باروري از نیمه دوم دهه. ي پیري جمعیت استهمچنین کاهش باروري اولین مشخصه. مايدن

کاهش  باروري به طرف پايین، کاهش مرگ و میر و بويژه در سنین باال، . شروع شد -1163بعد از سال  -شصت

 .اي در سالمندي جمعیت داردنقش مهم و فزاينده
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 1358تا  1388ري کل ، مرگ و مير عمومي و اميد زندگي از سال ميزان بارو -2جدول   

 

 

   

 

 

 

 

-1133زنـدگی را در سـالهاي   بـه  تحوالت میزانهاي باروري، مرگ و میر عمومی و امید ( 2)جدول شماره       

بـراي هـر زن در کـل کشـور در سـال       1شود میـزان بـاروري کـل   دهد، همانگونه که مالحظه مینشان می 1133

میزان مرگ و میر عمـومی  . بچه کاهش يافته است3/1به  1133فرزند بوده است، که در سال  73/6برابر با 1133

امید زندگی . فوت کاهش يافته است 3/6فوت در هر هزار نفر جمعیت بوده که به  3/11برابر  1133نیز در سال 

 .(1و 3محمودي،)رسیده است 1133سال در سال  11سال افزايش به  11با 

لدين شوند، اگر اين شاخص در در اينجا منظور از نرخ باروري کل تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین وا    

با مراجعه به ارقام مرکز . بچه يا کمتر باشد به معنی کاهش تدريجی جمعیت و نهايتاً انقراض نسلی است 1/2حد 

نفـر   27فرزنـد بـا    13يعنـی  . فرزنـد اسـت   3/1اين رقم براي کل کشور  1133آمار ايران و سازمان ملل در سال 

فرزند براي  6/1به حدود  1131اين رقم در سال . متر از حد جانشینی استنفر ک 2شود که  والدين جايگزين می

شود که ايـن شـرايط مخـتص ايـران نیسـت و هـم اکنـون تعـدادي از          يادآور می .(3همان،)هر مادر رسیده است

هايی تـالش دارنـد تـا والـدين را بـه       است با ارائه مشوق 2کشورهاي پیشرفته که نرخ باروري کلی آنها کمتر از 

 .داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند

 

 زندگيبه اميد 

 به سال

 ميزان مرگ و مير عمومي

 به هزار

 ميزان باروري کل

 سال به تعداد فرزند

33 3/11 73/6 1388 

31 3 1/6 1358 

61 1 32/2 1358 

11 3/6 3/1 1358 
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 سالخوردهجمعيت جمعيت سالمند و 

شناختی، سالمندي جمعیت به اين معناست که نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت در  در مطالعات جمعیت    

درصد آن  13تا  1تر، جمعیت رو به سوي سالمندي، جمعیتی است که بین  به عبارت دقیق. حال افزايش باشد

درصد و در  27تا  13لمند بین اين نسبت در جامعه سا. ساله و بیشتر تشکیل دهند 63هاي سنی  ه جمعیت را گرو

ومیر به حداقل خود برسد و میزان  توضیح اينکه هرگاه میزان مرگ. درصد و بیشتر است 27جامعه سالخورده 

 شاخص بر اين اساس.(حسینی، وبگاه جمعیت شناسی)يابد کاهش يابد، جمعیت سالمندان افزايش میموالید هم 

( 7-13)ساله 13 از کمتر نفر جمعیت 177 هر در تربیش و ساله 67 افراد تعداد به :جمعیت سالمندي /پیري

دکتر سهیال خوشبین ريیس اداره سالمندان دفتر جمعیت و  به گفته  ؛ (1میر فالح نصیري،)شودمی اطالق ساله

سال سالمند جوان،  61تا  67جهانی بهداشت، سنین  خانواده وزارت بهداشت و بر اساس تعريف سازمان سالمت

 (.وبگاه پزشك)شود و باالتر کهنسال اطالق می 37سنی  سال سالمند سالخورده و گروه 11تا  17

 

 ايران در سالمندان جمعيت وضعيت

دهد که در آينده روند سالمندي جمعیت با سرعت و شدت بیشتري به وقوع خواهد پیوست و  مطالعات نشان می

رو خواهـد   در آينده نه چندان دوري ايران با پديده سالمندي جمعیت و پس از آن با سالخوردگی جمعیت روبه

 .(حسینی، وبگاه جمعیت شناسی). شد

که از سوي « ايران گذشته، حال و آينده»سالمندان در دي و جمعیتیهاي اقتصا براساس گزارش بررسی ويژگی

افزايش جمعیت سالمندان در مناطق روستايی کشور متفاوت از مناطق شهري  مرکز آمار ايران انجام شده است،

 .است رسیده1113میلیون نفر در سال  3/1به  1133اين جمعیت از يك میلیون نفر در سال  بوده به طوري که

جمعیت جوان روستايی  سالمندان در مناطق روستايی بیشتر از مناطق شهري است که علت آن مهاجرتنسبت 



8 
 

هاي کشور جمعیت سالمندان  تمام استان دهد که در بینی جمعیت سالمند کشور نشان می به شهرها است و پیش

 .افزايشی خواهد داشت همواره روند(  1133ـ 1377)بینی  سال پیش 13طی 

ها بیشتر از زنان سالمند بوده است اما  استان در اکثر 1117تا 1133هاي  یت سالمندان مرد بین سالهمچنین جمع

ها بیشتر از مردان سالمند خواهد بود که حاکی از  سالمند در تمام استان تعداد زنان 1377تا 1117هاي در سال

 .هاي آتی است جمعیت سالمند در سال زنانه شدن

ها به طور تقريبی  به کل جمعیت در سال هاي مختلف استان ساله و بیشتر 63جمعیت روند سالخوردگی و نسبت 

در سال ( هفت درصد و بیشتر )بر اساس تعريف سازمان ملل از جمعیت سالمند الگوي يکسانی خواهند داشت و

  .استان گیالن و خراسان جنوبی است که به سن سالخوردگی رسیده است تنها در 1133

 .رسید خواهند( بیش از هفت درصد)هاي آينده به سن سالخوردگی هاي کشور در سال استان هفت استان از

سال به باال تشکیل  63افراد  درصد جمعیت کشور را 11/3اکنون براساس نتايج آخرين سرشماري در کشور، هم

 .است درصد 11/3و زنان  13/3داده که اين میزان براي مردان 

هاي اول تا  در مرتبه 36/6 و مرکزي با 71/1،خراسان جنوبی با 17/1گیالن با هاي بر اساس اين گزارش استان

 .دارند سوم از نظر بیشترين تعداد جمعیت سالخورده قرار

 .سالخورده در کشور است درصد داراي کمترين جمعیت 13/2همچنین استان سیستان و بلوچستان با 

درصد جمعیت جهان سالخورده هستند که  اکنون هشت هم میالدي، 2717بر اساس گزارش جمعیت براي سال 

درصد گزارش شده 16کشورهاي توسعه يافته  درصد و در 6اين میزان در کشورهاي در حال توسعه 

 :گويدنیز می خانواده وزارت بهداشت ريیس اداره سالمندان دفترجمعیت و سالمت (.سايت خبري تابناک)است

بر اساس اين برآورد در سال  وجمعیت کشور سالمندان هستند،  درصد 2/1بر اساس نتايج مطالعات مرکز آمار 

و بر اساس فرضیه  بینی کشوري بر اساس پیش: افزايدوي می .میلیون سالمند در کشور وجود دارد 6 حدود،33

چهارم جمعیت کشور را سالمندان  ك، ي2737تا سال ( يعنی هر خانواده صاحب دو فرزند شود)باروري متوسط 
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نیز  گزارش سازمان ثبت احوال .سالخوردگی در انتظار ايران استرو از اين  (.پزشك وبگاه )دهد تشکیل می

حتی مقايسه تعداد گروه  »:افزايدو می. می ماندمصون ن« سالخوردگی جمعیت»ايران هم از  که کند میپیش بینی 

اکنون  هم. افزايش آتی جمعیت سالمند دارد سال کشور، نشان از 67تا  17سال به باال و جمعیت  63سنی 

سال،  67تا  17هزار نفر است در حالی که جمعیت گروه سنی  677میلیون و  3هاي ايران،  ساله 63جمعیت 

 حتی نگاهی به رابطه عددي اين دو گروه سنی، اين نتیجه را به يقین. نفر هستند هزار 377میلیون و  21حدود 

 (.همان)رود رساند که جمعیت سالمند کشور در آينده نزديکی رو به افزايش می یم

 

در ايران ( سال و بيشتر 58)تعداد، درصد و نسبت جنسي جمعيت سالمندان : 3جدول شماره 

 1358- 1388هاي برحسب سرشماري

 1133 1113 1163 1133 سال

 1636311 2313131 1371113 1136317 تعداد

 13/3 27/3 73/1 32/1 درصد

 111 113 173 111 نسبت جنسی

 

رود که تعداد مردان کمتر از باشد انتظار میبا توجه به اينکه معموال امید به زندگی در مردان کمتر از زنان می

شود نسبت جنسی براي تمام ، چنانچه مشاهده می1زنان باشد اما براساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره 

توان يعنی تعداد مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند است که داليل آن را می. باشدمی 177بیش از  هاسرشماري

هاي گذشته مخصوصاً بدلیل مرگ و میرهاي ناشی از زايمان و باال به باال بودن میزان مرگ و میر زنان در دهه

 13/3بیش از  1133براساس سرشماري . باشند، اشاره نمودبودن میزان مهاجرپذيري کشور که عمدتاً مردان می

گذر از  دهد، بنابراين ساخت نسبی جمعیت ايران در حالسال بیشتر تشکیل می 63درصد از جمعیت را افراد 
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و در سالهاي آينده ساخت سنی جمعیت ايران سالمند خواهد  ،باشدسالخورده می ساخت جوان به ساخت پیر يا

میلیونی  171133درصد از جمعیت  1/23، 2737سازمان ملل در سال بینی صندوق جمعیت براساس پیش. شد

 (33 : 2773صندوق جمعیت سازمان ملل، )میلیون نفر  26371سال خواهد بود، يعنی  67ايران باالي 

 

 پيش بيني جمعيت سالمندي در ايران

. دهنـد  نشـان مـی   2737و  2723، 2777هـاي   هاي سـنی جمعیـت ايـران را در سـال    هرم 2شماره نمودار 

در اين گزينه فـرض شـده   . است 2737نمودارهاي سمت چپ نشان دهنده گزينه رشد کم جمعیت ايران تا سال 

برسد و نیز میانه سنی از حـدود   2737بچه در سال  13/1بچه براي هرمادر به  73/2است که میزان باروري کل از

برسد و اين همان وضعیتی است کـه اکنـون بیشـتر کشـورهاي      2737سال در 33به حدود 2773سال در سال  21

شود،  اگـر  مالحظه میهمچنانکه . شود اروپايی با آن مواجه هستند و از آن بعنوان مرحله سقوط جمعیتی ياد می

ما به شـدت سـالخورده خواهـد     جمعیت کشور 2737روند رشد جمعیت ايران از اين گزينه تبعیت کند در سال 

 . است 2737نمودارهاي سمت راست نیز نشان دهنده گزينه رشد متوسط جمعیت ايران تا سال . شد
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 2282 – 2228 – 2222جمعيت ايران در سالهاي  پبش بيني هاي سنيهرم: 2نمودار 

 هاي رشد کم و رشد متوسطگزينه  براساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( =343http://www.css.ir/?p :مرکز بررسیهای استراتژیک، مقاله دکتر جواد محمودیبه نقل از : منبع)

 

 

رار است، و از ـهاي سنی جمعیت نوعی توازن برق همچنانکه مالحظه می شود در اين گزينه، بین گروه        

عیت جمعیتی به اين جهت مناسب به نظر ـاين وض. استینی ـد جانشـوي ديگر میزان باروري کل در حـس

ستگی، جمعیت در سن فعالیت، نسبت سالمند به جمعیت ـت وابـی تعادل در نسبـنده نوعـرسد که نشان ده می

توان گفت که يکی از گزينه  با کمی تسامح می. یزان رشد متعادل نسبت به حجم کل جمعیت استـجوان و م

البته الزم به ذکر است . یرات آينده جمعیت ايران گزينه حدمتوسط سازمان ملل استهاي مناسب براي روند تغی

http://www.css.ir/?p=343
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ی بیش ازسطح ـاروري کمـح بـظ سطـران حفـیتی در ايـمعـاي جـادل پويـفظ تعـيکی از روش هاي ح

بینی  بر اساس پیش همچنین (.1131مشفق و مطیع حق شناس، ) باشدمی( 1/2تا  1/2 حدود در)شینی ـانـج

چهارم  ، يك2737تا سال ( يعنی هر خانواده صاحب دو فرزند شود)و بر اساس فرضیه باروري متوسط  کشوري

جمعیت کشور  درصد 2/1براساس نتايج مطالعات مرکز آمار   .دهد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می

مند ـسال سال 61تا  67انی بهداشت، سنین جه اساس تعريف سازمانشايان ذکر است که بر سالمندان هستند، 

به نقل از سايت )شود و باالتر کهنسال اطالق می 37سنی  سال سالمند سالخورده و گروه 11تا  17جوان، 

  (.پزشك

 

 جهان، ايران و اسالماهميت سالمندي در 

 از گروه اين لحاظ اهمیت به. شوندمی قلمداد سالمند بیشتر و ساله 67 افراد ملل سازمان هايبنديطبقه در

 که است داده انجام هاآن به وضعیت رسیدگی خصوص در زيادي اقدامات کنون تا ملل سازمان جمعیت،

 :است زير قرار به آن اهم

 .شد تشکیل وين در 1132 سال در سالمندان براي جهانی مجمع اولین -1

 سالمندان تحت شرايط زندگی بهبود براي را اصولی 1111 سال دسامبر در ملل سازمان عمومیمجمع -2

 رعايت و کردنلحاظ به را جهان کشورهاي مرداندولت و رساند تصويب به 11/36يقطعنامه عنوان

 .ترغیب کرد ملی هايبرنامه در اصول اين

 اين در .تشکیل شد مادريد در (آوريل ماه 2772 (سال در سالمندان براي جهانی مجمع دومین -1

 

 سالمندان براي بلندمدت ي کاربرنامه بود شده تشکیل اول نشست از سال 27 يفاصله به که نشست 

2 گرفت قرار بررسی مورد شده انجام فعالیتهاي و
. 
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 در .شد گذاري نام  ،سالمندان المللی بین روز 1133 سال مهر 1 با برابر 2773 سال اکتبر اول باالخره -3

 به« توسعه  و سالمند زنان فقر، روي جديد تمرکز ي هزاره در سالخوردگی» موضوع خصوص اين

 محوري موضوع يك سال هر براي نیز آن از بعد و انتخاب 2773 سال براي محوري موضوع عنوان

 (.6،3،3میر فالح نصیري،)شودمی انتخاب ص سالمندانخصو در

 اي مکررهتوصیهجايگاه رفیعی براي سالخوردگان درنظر گرفته شده است و عالوه بر نیز در دين مبین اسالم     

انسانی واعتقادي ، درخصوص احترام وتکريم والدين وسالمندان که از نظر جايگاهخداوند متعال درقرآن مجید

وائمه اطهار همه برتوجه ( ص) ، پیامبر عظیم الشأن اسالمپس از عبادت پروردگار قرار دارد ودرجات معنوي

( ص)رسول خدا : براي مثال .اندتأکید فراوان کرده ، نیکی به والدين واحترام به سالخوردگان وپیرانخاص

همراه بزرگترهاي  برکت و خیرماندگار،( 111 : ق.ه1371 /12مجلسی ، )  "البرکه مع اکابرکم : " ه استفرمود

پیـرمـرد درمیـان (. 111همان ، ) " الشیخ فی اهله کالنبی فی امته ": فرمايند در جايی ديگر می. شماست

من عرف فضل  ": درجايـی ديگـر ايشـان می فرمايند  .اش، همچـون يك پیامبـر درمیـان امتـش اسـت خانواده

هرکس فضیلت و مقام يك بزرگ را به خاطر ( 111، همان)  "الی من فزع يوم القیامه کبیر لسنه فوقره امنه اهلل تع

ی او را از هراس و نگرانی روز قیامت سن و سالش بشناسد و او را مورد احترام قراردهد، خداي تبارک و تعال

همان ، )  "بجلوا المشايخ فان من اجالل اهلل تبجیل المشايخ ": فرمايندهمچنین در جايی ديگر می.دارد ايمن می

ايشان . هاي تعظیم خداوندي استيکی از نشانه به پیران و سالخوردگان خود احترام بگذاريد زيرا اين کار( 116

از ما نیست کسی ( 116همان ، )  "لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا  ":کنندید میدر جايی ديگر تأک

بسیاري ديگر از احاديثی که همگی  ؛ ونگذارد که به کودکان رحم نکند و به سالمندان و بزرگترها احترام

 . گواهی برضرورت تکريم بزرگان وريش سفیدان است

، نی بوده اند که براي اداي احترام، بزرگداشت و سپاسگذاري از مقامستین مردماايرانیان عهد باستان نیز نخ    

 شهريور ماه هر سال بوده 23ن روز جايگاه و ارزش سالخوردگان روز مشخصی را در سال تعیین کرده بودند و اي
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 قبل برسال  1777قدمت اين رسم به روايتی به . گفتندمی ( ašiš vang ) "اشیش وانگ"است که به آن 

 (.11خاشعی،)گرددمی

در فرهنگ مردم ايران نیز در میان ادبیات شفاهی و حکمت عامه نکات زيادي در خصوص تکريم   

اين ادبیات شفاهی که نسل به نسل و سینه به سینه انتقال يافته است حاوي . سالخوردگان آورده شده است

ها، ها، ضرب المثلبطوري که در متل. باشدمی گیري از سالخوردگانهاي زيادي در خصوص توجه و پندارزش

خاشعی، : براي نمونه نك)شودشفاهی اين يادآوري تکريم به کرات ديده میها و موارد ديگر ادبیاتداستان

 (.هاالمثلتصوير سالمندان در ضرب

 

 هاي سالمندي در رسانه مليبررسي برنامه

که در سند افق رسانه به عنوان مأموريت اساسی رسانه « همديريت و هدايت فرهنگ و افکار عمومی جامع»    

پذيرد و اين مهم، جز در تحقق می« مديريت پیام»ملی نقش بسته است؛ از طريق اجراي نظام کارآمد و اثربخش 

سیاستها )هاي پیام ممکن نیست ريزي منسجم و هماهنگ و همکاري تنگاتنگ حوزهپرتو سیاستگذاري و برنامه

 (.1131،...ضوابطو 

: آمده است« 1133اهداف، محورها، اولويت ها و سیاستهاي تولید، تامین و پخش سال »آنطور که در کتابچۀ    

ترويج اخالق اسالمی در خانواده با محورهاي، احترام به والدين، احترام به سالمندان، رعايت حقوق و احترام 

هاي خانواده بوده هاي تامین و پخش گروهجمله اولويتخردساالن و بزرگساالن و ترويج صله ارحام از 

 (.61:1133،...اهداف، محورها)است

هاي با محتواي گروه سنی سالخوردگی از رسانه ملی گوياي میزان اهمیت و جايگاه اين گروه بررسی برنامه   

 .در برنامه سازي است
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راديو ( الف  

هاي خود به موضوع سالخوردگی سازي در آن و تعداد و تنوع شبکهفراگیر راديو با توجه به سهولت برنامه رسانه

اندرکاران رسانه راديو بطور تواند مد نظر دستتوجه داشته است؛ با اين حال توجه به اين گروه جمعیتی می

ی در هاي راديويجدول عملکرد شبکه. هاي راديو بطور روزانه منتفع گردندروزمره باشد تا اين گروه نیز از برنامه

هاي راديويی است هاي شبکهنشان دهنده  تعداد و مدت برنامه( 3جدول )سازي گروه سالخوردگان مورد برنامه

 .پخش شده است 17، و 31، 31که در طی سه سال 

گروه سني »سازي هاي راديويي معاونت صدا در مورد برنامهعملکرد شبکه: 5جدول شماره 

 1302تا  1355طي سالهاي « سالخوردگان

 

 (ريزي راديواطالعات اخذ شده از اداره کل اطالعات و برنامه: منبع)

 تعداد برنامه شبكه
 مدت برنامه

 جمع سه سال 89سال  88سال   88سال 

 4037 4487 09 9 732 ایران

 7889 9 9 7889 07 فرهنگ

 090 780 89 079 74 تهران

 ** جوان

 ** قرآن

 ** معارف

 ** معارف انگلیسي

 07289 0889 4449 4449 889 ورزش

 3349 7309 389 389 309 سالمت

 0909 709 439 409 094 البرز

 ** گفتگو

 2789 2789 9 9 747 صدای آشنا

 ** اقتصاد

 0089 400 380 389 88 ایران صدا

 0980 380 380 380 - پیام

 399 89 749 9 09 نمایش

 38887 70722 8389 8800 0298 جمع کل
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سازي راديويي در مورد گروه سني سالخوردگان برحسب دقيقهبرنامه:  3نمودار   

1302تا  1355طي سالهاي    

 

(    دقیقه)مدت برنامه  

 

  

7889 

4037 

090 

04289 

3749 

0909 

2789 

0089 0980 
399 
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 تلويزيون( ب

هاي مختلف سیما در خصوص گروه سالمندان نشان دهنده آن است هاي پخش شده از شبکهبررسی برنامه       

هاي ها، اما کمیت و تعداد آنها در طول سال و يا به مناسبتشده از اين شبکههاي پخش که با وجود برنامه

 .مختلف محدود بوده است

 از 02تا  55هاي ارائه شده در سالهاي نام برنامه، شبکه و مدت برنامه: 8جدول شماره 

 هاي مختلف سيماشبکه 

 

 (سیماريزي اطالعات اخذ شده از اداره کل اطالعات و برنامه: منبع)

 

هاي تهران، يك، سه، چهار، سیما فیلم و مرکز صبا شود  از شبکهمشاهده می 3بطوري که از جدول شماره 

موعه ـمجاي به نام هـهمچنین برنام. گروه سنی سالخوردگان تولید و پخش شده استهايی در خصوص برنامه

هاي سالمندان از دريچه اي از نیازما بازگو کننده گوشهـکاري از گروه اجتماعی شبکه يك سی« صتمـچاپ ش»

اغراق در بی»: کندمیاذعان ري شبکه يك سیما ـکننده اين برنامه در گفتگو با رسانه خبتهیه. باشدمیرسانه ملی 

 تهيه كننده سال ارائه مدت/تعداد  شبكه نام برنامه

 ---- 88 03  404 تهران جشن تولد

 کیانوش گرامي 89 0   894 معاونت سیما آسایشگاه

 احمد حسین خاني 88 0   394 سیما 3شبكه  برای پیرمردها

 احسان سلطانیان 88 0   894 سیما فیلم جایي برای پیرمردهاست

 سیده آقا مسلمي 84 0   40 مرکز صبا سالمندان همیشه چشم براهند

 فرحناز شریفي 82 8  394 4شبكه  سالمندان

 رضا یوسفي محله 84 0   894 تهران تجلیل از بازنشستگان
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شود و تنها سالمندان عزيز هستند که اي تولید میهاي ويژههاي سنی برنامهتلويزيونی تقريبا براي تمامی گروه

چاپ »ترکیبی  -مجموعه نمايشی: افزود کنندهاين تهیه.«اندتاکنون کمتر مورد عنايت برنامه سازان قرار گرفته

هاي گوشه آن حرفاي که گوشهزندگی ساده و صمیمانه دو سالمند در خانهدادن روايت با بهانه قرار« شصتم

کوشد تا به بازگويی مباحث عمده مربوط به زندگی سالمندان از پزشکی شود، میخودمانی و عاشقانه زمزمه می

میان  هاي اجتماعی و باالخره جايگاه عاطفی سالمندان درهاي مزمن دوره سالمندي گرفته تا دغدغهو بیماري

تهیه دقیقه اي  37قسمت  11در اين مجموعه  .(پايگاه اطالع رسانی شبکه يك سیما)ها را به تصوير بکشدخانواده

 .شده است

کننده و هاي اخیر در سیما انجام شده است، اما به استناد نظر همین تهیههايی که در سالسازيبا وجود برنامه

خصوص گروه سنی سالخوردگان مطلوب نبوده است و معاونت سیما  سازي در سیما و درشواهد موجود، برنامه

 .هاي جديدي را پیشه گیرددر اين خصوص بايد سیاست

 

 خالصه و پيشنهاد

    کرد و ازهم اکنون بايد با بحران سالمندي، واقعیتی است که تا دو دهه ديگر جامعه ما را گرفتار خواهد 

مناسب براي سالمندي فعال و پويا براي افراد جامعه، هزينه هاي آن را به ريزي دقیق، ضمن ايجاد امکانات برنامه

در حالی که هم اکنون سالمندي جمعیت در کشورهاي توسعه يافته، پديده جديدي نیست ولی . حداقل برسانیم

 .ی کنندکشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، از هم اکنون بايد براي رفاه سالمندان آينده خود چاره انديش

کننده با توجه به روند افزايشی جمعیت سالخورده رسانه ملی به عنوان يك نهاد عمومی،  اطالع رسان و سرگرم

تا اين . سازي ويژه اين گروه را در دستور کار خود قرار دهدطی سال هاي آينده بايد تمهیدات الزم براي برنامه

در اين . وخصوص سالخوردگان از رسانه ملی استفاده نمايندهاي گروه از سالخوردگان نیز بتوانند از برنامه

 :گرددخصوص موارد  زير پیشنهاد می
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ريزي و افتتاح يك شبکه راديويی براي سالخوردگان  مناسبت نباشد که تمهیداتی براي برنامهشايد بی -

 .در افق چند سال آينده رسانه در نظر گرفته شود

سازي هاي استانی  به موضوع برنامهراسري و شبکه تهران  و شبکههاي تلويزيونی از جمله شبکه سشبکه -

ن اين گروه  هايی در شأبراي گروه سالخوردگان توجه بیشتري نشان داده و از نظر کمی و کیفی برنامه

 .تولید نمايند

در هاي مفرح و شاد و هاي خاص اين سنین که افسردگی پیري جزيی از آن است، برنامهبا توجه به ويژگی -

تواند از بازنشستگان باشد، سرگرمی و نشاط اين گروه از عین حال متناسب با اين سن که عوامل آن می

 .کندسالمندان را دوچندان می

تواند فضاي نوستالژيکی را براي اين گروه موضوعات فولکلوريك با توجه به تجربه و سن اين افراد می -

هاي استانی فرصت و موقعیت بیشتري براي تولید اينگونه بخصوص آنکه شبکه. سالمند ايجاد نمايند

 . سوژه ها دارند

ها لزوم آگاهی بخشی از طريق با توجه به بیماريهاي خاص سالمندان و نگهداري آنها از سوي خانواده  -

ها درخصوص نگهداري سالمندان و بیماريهاي خاص آنها موضوعی است هاي سیما به خانوادهشبکه

 .هاي ويژه سالمندان لحاظ گرددر برنامهتواند دکه می

کارت منزلت از جمله خدماتی است که دراختیار سالمندان جامعه قرار گرفته است، اطالع رسانی در مورد  -

تواند مهمترين جنبه خبررسانی رسانه خدمات بیشتر ارگانها و سازمانها و نهادها در مورد سالخوردگان می

 . باشد هاي ويژه سالخوردگاندر برنامه

بیان مباحث اخالقی و دعا و نیايش با توجه به گرايش افراد سالخورده به معنويت و آخرت، بخشی از  -

 .تواند تأمین نمايدهاي ويژه سالخوردگان را میبرنامه

تواند نگرش کودکان، هاي درخصوص تکريم سالخوردگان بطور پیوسته میبرنامهساخت تیزرها و میان -

 . را نسبت به احترام به سالخوردگان در جامعه افزايش دهد جوانان و میانساالن
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ورزش به عنوان مهمترين رکن حرکتی انسان براي سالمتی جسم و روان و اهمیت آن براي  -

بینی هاي صدا و سیما پیشتواند يك موضوع روتین براي سالخوردگان در برنامهسالخوردگان می

هاي خاص شرقی در مورد سالخوردگان در اين زمینه  و ورزش آيد تجربه کشور چینبه نظر می. گردد

 . تجربه جديدي در اين باره خواهد بود

استفاده از تجربیات کشورهاي موفق در اين  رسانهيکی از راه هاي پیش روي سیاستگذاران عرصه  -

سازي بومیابل ق مندان در کشور سوئدـسال هاي مربوط بهتـبه عنوان مثال برخی از سیاس .باشدزمینه می

متولدين بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از آن در کشور سوئد اکنون دوران بازنشستگی خود را  است و

همچنین در آلمان نیز در اين . دهنددرصد جمعیت اين کشور را تشکیل می 27گذرانند که حدود می

آلمان شبهاي شنبه برنامه وِيژه   RTLشبکه . نمايندخصوص سیاستهاي خاص سالمندي را اجرا می

FOLK  نمايد که در آن با حضور جمع زيادي از سالخوردگان زن و را براي سالخوردگان پخش می

انگیز اجرا و همزمان براي ساير هاي شاد فولکلوريك و خاطرهترانه ،مرد در يك فضاي بزرگ

 .شودسالخوردگان از اين شبکه پخش می

 :پی نوشت

 
1

 .اي که هر زن در طول دوره باروري خود متولد می کند هاي زنده بچهتعداد .  

 :از اندعبارت اصول اين مهم هاينکته از برخی  -2 -

 و خانوادهحمايت آيد،می دستبه درامد تأمین راه از که کافی بهداشتیمراقبت و پوشاک سرپناه، آب، خوراک، به :بايد سالمندان - استقالل

 و زمان تعیین در بتوانند .باشند داشته را ديگر درامدزاي هايفرصت در کردنکار براي دسترسی امکان .باشند دسترسی داشته خودياري و اجتماع

 که کنند زندگی فضاهايی در بتوانند .باشند داشته دسترسی آموزشی و کارآموزي مناسب هايبرنامه به. باشند داشته مشارکت کار، ترک يشیوه

 اقامت منزل در سالمندان يخانه جايبه امکان حد تا بتوانند .باشند داشته سازگاري تغییر، حال در هايتوانايی و شخصی ترجیحات با و بوده ايمن

  .باشند داشته

 را آنان راحتی و بهزيستی که هايیسیاست اجراي و تدوين در فعاالنه بتوانند که بمانند جامعه در م شدهادغا صورتی به :بايد سالمندان -مشارکت

 خدمت براي بتوانند.دهند قرار تر جوان هاي نسل اختیار در را خود هاي مهارت و دانش و کنند مشارکت دهد می قرار تأثیر تحت مستقیم طور به

 شها جنب بتوانند .دهند توسعه و کنند جستجو را تهايی فرص خود هاي قابلیت و عالئق با متناسب هاي موقعیت در داوطلبانه خدمت و اجتماع به

 .دهند تشکیل سالمندان هاي انجمن يا

 حفظ در خود به کمك براي.شوند مند بهره واجتماع خانواده حمايت و مراقبت از جامعه فرهنگی هاي ارزش نظام طبق:بايد سالمندان - مراقبت

 داشته دسترسی مراقبت بهداشتی به بیماري، شروع انداختن تأخیر به يا پیشگیري و عاطفی و ذهنی بدنی، آسايش هی بهین سطح بازيابی يا

 خدمات از مناسب سطوح از بتوانند.باشند داشته دسترسی حقوقی و اجتماعی خدمات به مراقبت و حمايت شخصی، استقالل افزايش براي.باشند
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 در اقامت هنگام به بتوانند.شوند مند بهره امن و انسانی فضاي يك در روانی و اجتماعی هاي نگرش ايجاد و بخشی ن توا حمايتی، مراکز مراقبتی

 و خصوصی زندگی و اعتقادات،نیازها شأن، به کامل احترام شامل اساسی هاي آزادي و بشر حقوق از درمانی و مراقبتی امکان هر يا و سرپناهی هر

 .باشند برخوردار خود، زندگی کیفیت بهداشتیو مراقبت مورد در تصمیمات اتخاذ حق

 فرهنگی، آموزشی، منابع و امکانات به.باشند خود بالقوه هاي يی توانا کامل هی توسع براي تهايی فرص پی در بتوانند:بايد سالمندان - خودسازي       

 .باشند داشته دسترسی جامعه تفريحی و معنوي         

 گرفتن نظر در بدون .باشند امان در ذهنی يا بدنی استفاده سوء و کشی بهره از و کنند زندگی امنیت در و سربلندي با بتوانند:بايد سالمندان  -شأن

 اهمیت لحاظ به.شوند شگذاري ارز خود، اقتصادي مشارکت میزان از جدا و ها وضعیت ديگر يا ناتوانی قومی، يا نژادي ي پیشینه جنس، سن،

 در مورد را هايیبرنامه و ها سیاست اندهشد موفق کشورها و نامید سالمندان المللیسال بین را 1111 سال ملل سازمان سالمندان، با مرتبط مسائل

 :از ت اند عبار است گرفته صورت سالمندان براي جهانی مجمع که در شده انجام مهاي اقدا جمله از .نمايند اجرا و تصويب سالمندان رفاهی بهبود

 درسال ها آن که امکان اين آوردن فراهم و سالخوردگان زندگی ارتقاي براي المللیبین و اي منطقه ملی، سطوح در هايی سیاست اجراي و توسعه

 سالخورده جمعیت بین متقابل تأثیرهاي ي مطالعه .شوند مندبهره آزاد و امنیتکامل تندرستی، جسمی، و فکري قواي لحاظ از خود روي پیش هاي

به )آن منفی پیامدهاي از کاستن و مناسب هاي راهاقدام از ها آن هاي توانايی کامل کردن بالفعل هدف با سالخوردگان بر توسعه نیز و توسعه بر

 .(نقل از میر فالح نصیري
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