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Extended Abstract

1. Introduction

he current Coronavirus Disease 2019 (CO-
VID-19) pandemic has forced the elderly 
to stay home to be safe from the disease, 
but various information, some of which 
are rumors and misinformation, put their 

mental health at risk and make them anxious and wor-

T
ried. Encountering news related to COVID-19, its speed of 
transmission, and mortality rate can affect the mental health 
of people in different societies. The World Health Organi-
zation (WHO) has highlighted the role of misinformation 
and rumors in creating anxiety, worry, and fear, as well as 
spreading the social stigma of COVID-19. Since proper 
knowledge of the real functions and impact of the press, 
radio, television, and cyberspace on the opinions of people 
especially the elderly, is also very useful for policymakers 
and governers, this study aims to examine the psychologi-
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Objectives Low media literacy and exposure to media-produced content during the Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) pandemic can affect the health of people in the community. This study aims to inves-
tigate the psychological effects of media use on the mental health of community-dwelling older adults.
Methods & Materials In this descriptive-analytical study with a cross-sectional design, 200 elderly people 
aged ≥60 years participated who were selected from daycare rehabilitation centers and retirement cen-
ters in Kerman, Iran in 2020 using a convenience sampling method. Data were collected using a demo-
graphic form (Surveying age, gender, education, occupation, marital status, income, and media use), and 
the 12-item General Health Questionnaire.
Results The mean age of participants was 66.60 ± 5.08 years. More than three-quarters of them were fol-
lowing the latest COVID-19 news via media (Local radio and television). Most of them (77.4%) had poor 
mental health status. Higher educational level (P<0.001), employment (p=0.003), and low frequency of 
media use (P<0.001) were the protective factors against poor mental health. High-frequency media use 
was a risk factor for the mental health of older adults during the COVID-19 outbreak.
Conclusion The mental health of community-dwelling older adults during the COVID-19 pandemic is af-
fected by media use and its frequency. It is recommended that older adults should avoid following the 
latest COVID-19 news, especially those from unreliable sources. Moreover, media managers should have 
more control over the news related to the COVID-19.
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cal effects of the media on the mental health of community-
dwelling elderly people.

2. Materials and Methods

This is a descriptive-analytical study with a cross-sec-
tional design conducted in 2020. Participants were 200 
older adults aged ≥60 years living in Kerman, Iran. Due 
to the COVID-19 pandemic and lack of access to the el-
derly, samples were selected using a convenience sampling 
method from two daycare rehabilitation centers under the 
auspices of the Welfare Organization and two pension cen-
ters affiliated to the National Association of Retirement 
Administrators and the Social Security Organization’s As-
sociation of Retirement Administrators. After receiving the 
contact numbers of the participants from the mentioned 
centers and obtaining permission from the relevant authori-
ties, interviews were via phone. The questions were about 
their demographic information (Age, gender, education, 
occupation, marital status, and income) as well as three 
questions to measure the status of media use. The 12-item 
General Health Questionnaire (GHQ-12) was also used to 
assess their mental health. Finally, 20 incomplete question-
naires were excluded from the study, and the data of 180 
remained questionnaires were analyzed. The collected data 
were analyzed in SPSS v. 21 software. Due to the normality 
of data distribution based on the results of the Kolmogorov-

Smirnov test, t-test, one-way ANOVA, and logistic regres-
sion analysis were used to analyze the data.

3. Results

The mean age of participants was 66.60±5.08 years; 134 
reported that they follow the news related to COVID-19 via 
the media (74.5%). About half of them reported the local 
media, including radio and television was the most impor-
tant source of information related to COVID-19 for them 
(44.8%) such that most of them used the local media once 
a day to obtain the information. More than three-quarters 
of the elderly (77.4%) had poor mental health status. Find-
ings showed that there was no significant difference in men-
tal health based on gender (P= 0.5) and marital status (P= 
0.46). Those with a higher educational level (P= 0.002) as 
well as employed ones (P=0.009) had better mental health 
status. For logistic regression analysis, the effects of con-
founding factors such as education, employment status, 
media use, and frequency of media use were controlled. 
The findings of the final regression model showed that 
higher educational level, employment, and not using media 
for getting the latest Covid-19 news were the protective fac-
tors against poor mental health during the COVID-19 pan-
demic. Those with academic education and employed ones 
were 50% and 30% less likely to have poor mental health 
than others (P<0.001 and 0.003, respectively). In those who 
used the media, the likelihood of having poor mental health 

Table 1. Results of logistic regression analysis for examining the effects of study variables on mental health of older adults 

Variable Adjusted Odds Ratio (95%CI) P

Education

Illiteratea

Without high school diploma 0.87 (0.33 – 1.56) 0.09

With high school diploma 0.610 (0.12 – 0.88) 0.001

Academic 0.508 (0.117 – 0.93) <0.001

Occupation
Unemployeda

Employed 0.701 (0.210 – 0.80) 0.003

Media use
No

Yes 2.10 (1.12 – 3.95) <0.001

Frequency of media use

Weekly or morea

Once every few days 1.15 (0.55 – 1.80) 0.07

Once a day 2.12 (1.55 – 3.5) 0.008

Several times a day 3.04 (1.98 – 4.02) <0.001
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was two times higher than in non-users (P<0.001). On the 
other hand, those who used the media several times a day 
to get the news related to COVID-19 were three times more 
likely to have poor mental health than those who rarely fol-
lowed the news and information (Table 1).

4. Discussion and Conclusion

The mental health of community-dwelling elderly people 
during the COVID-19 pandemic is affected by their media 
use and its frequency. In this regard, it is suggested that the 
elderly, while increasing their media knowledge, avoid fol-
lowing the news related to COVID-19, especially the news 
from unreliable sources as much as possible. They should 
receive information from reliable sources and share it after 
ensuring their accuracy. They should focus more on infor-
mation related to disease prevention and how to deal with 
self-quarantine conditions to promote mental health. Me-
dia managers also need to monitor and review the COV-
ID-19-related news considering their effect on the mental 
health of people, especially the elderly.
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اهداف پایین بودن سواد رسانه ای و مواجهه با محتوای تولیدشده توسط رسانه ها در جریان همه گیری کووید 19 می تواند سالمت افراد 
جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی آثار روان شناختی دنبال کردن رسانه ها بر سالمت روان سالمندان 

مقیم جامعه صورت گرفت.

مواد و روش ها این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی در سال 1399 و در شهر کرمان انجام گرفت. 200 سالمند 
به روش نمونه گیری در دسترس از سالمندان تحت پوشش مراکز روزانه توانبخشی وکانون بازنشستگان انتخاب شدند. سؤاالت پرسش نامه 
شامل اطالعات جمعیت شناختی )شامل سن، جنسیت، تحصیالت، شغل، وضعیت تأهل و درآمد( و سؤاالتی در خصوص وضعیت استفاده 
از رسانه ها بود. جهت سنجش سالمت روان نیز از نسخه دوازده سؤالی پرسش نامه GHQ که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف مورد 

تأیید قرار گرفته است )آلفای کرونباخ 0/8(، استفاده شد. 

یافته ها میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5/08 ± 66/60 سال بود. بیش از سه چهارم افراد مورد مطالعه اخبار کووید 19 را از 
طریق رسانه ها دنبال می کردند و رادیو و تلویزیون داخلی مهم ترین منبع دریافت این اخبار معرفی شدند. از نظر سالمت روان، 
77/4 درصد از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند. یافته های حاصل از رگرسیون لجستیک حاکی از این بود که تحصیالت باالتر 
)P< 0/001(، شاغل بودن )P=0/003( و عدم دنبال کردن اخبار کووید 19 از طریق رسانه ها )P< 0/001( به عنوان عامل حفاظتی 

سالمت روان و افزایش میزان استفاده از رسانه ، عامل خطری برای سالمت روان سالمندان در دوران کووید 19 بود.

نتیجه گیری بر اساس یافته های مطالعه حاضر سالمت روان سالمندان در دوران پاندمی کووید 19 تحت تأثیر نوع و میزان استفاده از 
رسانه های مختلف قرار دارد. به سالمندان توصیه می شود از پیگیری مستمر اخبار مرتبط با کووید به ویژه اخبار از منابع غیرموثق اجتناب 

کنند. مدیران رسانه ای هم بایستی نظارت بیشتری بر محتوای تولیدشده در ارتباط با بیماری کووید 19 داشته باشند.

کلیدواژه ها: 
سالمت روان، 

سالمند،کووید 19، 
رسانه

تاریخ دریافت: 21 شهریور 1399
تاریخ پذیرش: 09 دی 1399

تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

اواخر سال 2019 میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر 
ووهان چین گزارش شد. عامل این بیماری یک نوع ویروس جدید 
و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کروناویروس ها بود  که بیماری 
کووید 19 نام گذاری شد ]1[. این بیماری به دلیل قدرت سرایت 
تقریبًا طی  و  یافت  انتشار  به سرعت در کل جهان  باال  بسیار 
زمانی اندک تمامی کشورهای جهان را آلوده کرد و تبدیل به 
پاندمی شد ]2[. شرایط پیش آمده ناشی از این پاندمی، نه تنها 
سبب نگرانی هایی در ارتباط با سالمت جسمی همگانی شد، بلکه 

بسیاری از بیماری های روان شناختی و مشکالت سالمت روان را 
نیز در گروه های مختلف سنی پدید آورد ]3[. یافته های تحقیقات 
مختلف حاکی از این است که وضیعت نامطلوب بیماران بستری 
در بیمارستان، نبود درمان دارویی مؤثر و مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری، از مهم ترین فاکتورهایی هستند که می توانند بر سالمت 
روان افراد تأثیرگذار باشند ]6-4[. همچنین دنبال کردن اخبار 
انتشار  سرعت  ویروس،  این  بیماری زایی  خصوصیت  با  مرتبط 
و همچنین درصد مرگ ومیر ناشی از آن از طریق سازمان ها و 
رسانه های مختلف نیز می تواند وضیعت سالمت روان افراد در 

سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد ]7[.
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2. دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 . مرکز بهداشت مانه و سلقمان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.
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پاندمی  دوران  در  زیادی  غیررسمی  و  رسمی  سازمان های 
این  با کووید 19 کرده اند. در  انتشار اطالعات مرتبط  به  اقدام 
بین رسانه های مختلفی، از قبیل رسانه های دولتی، رسانه های 
خصوصی و رسانه های اجتماعی نقش عمده ای در انتشار و بازنشر 
این اطالعات ایفا می کنند که در برخی مواقع با نشر شایعات، 
اطالعات غلط یا اطالعات بیش از حد منجر به مشکالتی از جمله 
در معرض خطر قرار دادن سالمت روان افراد جامعه شده اند ]8[. 
در  را  و شایعات  غلط  اطالعات  نقش  بهداشت  سازمان جهانی 
ایجاد اضطراب، نگرانی و ترس و همچنین گسترش انگ اجتماعی 
کووید 19 مورد توجه قرار داده است ]8[. مطالعات قبلی نیز بر 
نقش رسانه های مختلف در شیوع اختالل استرس پس از سانحه 
)PTSD( و مشکالت حوزه سالمت روان تأکید داشته اند. اختالل 
استرس پس از سانحه یک مشکل روان شناختی مرتبط با استرس 
تجربه  را  زندگی  تهدیدکننده  وضیعت  که  افرادی  در  و  بوده 
می کنند، به وجود می آید. این اختالل می تواند توسط رسانه ها 

تشدید شود ]10 ،9[.

نظریه های متعددی به بررسی نقش رسانه ها بر افکار عمومی 
پرداخته اند. در این بین نظریه شکاف آگاهی تأکید می کند همراه 
با افزایش انتشار اطالعات به وسیله رسانه های جمعی، بخش هایی 
از جامعه که پایگاه اجتماعی اقتصادی باالتری دارند، سریع تر و 
بیشتر از بخش هایی از جمعیت مانند سالمندان، اطالعات کسب 
افزایش  این دو بخش  بین  آگاهی  و درنتیجه شکاف  می کنند 
می یابد. از طرفی رسانه ها می توانند منجر به وابستگی در افراد 
شوند؛ چرا که بر اساس نظریه وابستگی، مخاطب در مواجهه با 
رسانه ها منفعل بوده و یک رابطه سه گانه بین رسانه، جامعه و 
مخاطب شکل می گیرد. نظریه نیازجویی نیز تأکید می کند که 
مخاطب تحت پوشش رسانه نیست و این رسانه است که تحت 
پوشش مخاطب قرار دارد. در واقع مسئله این نیست که پیام ها 
چه تأثیری بر مخاطب دارند، بلکه این است که مخاطب چگونه از 

پیام استفاده می کند تا نیاز خود را تأمین کند ]11[.

در  روان  ارتقادهنده سالمت  رفتارهای  ترویج  اساس  این  بر 
بالقوه ای در پیشبرد سالمت آنان داشته و به  سالمندان، تأثیر 
همان نسبت، موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبت های 
همچون  مسائلی  دلیل  به  سالمندان  شد.  خواهد  بهداشتی 
بازنشستگی، ابتال به بیماری های مزمن، ضعف قوای جسمانی، 
عدم استقالل مالی و غیره تحت فشار روانی زیادی بوده ]12[ و 
به شدت در معرض بروز اختالالت روان شناختی مختلفی مانند 
اضطراب، ترس، افسردگی و همچنین افکار منفی قرار دارند ]13[. 
وضعیت فعلی بروز پاندمی، سالمندان را مجبور به خانه نشینی و 
ماندن در منزل به منظور در امان ماندن از ابتال به بیماری کرده 
است، لیکن جریان مستمر دریافت اطالعات مختلف که برخی 
شایعات و اطالعات غلط هستند، سالمت روان آن ها را در معرض 
خطر قرار داده و آن ها را دچار اضطراب و نگرانی کرده است ]14[. 
عالوه بر آن، مواجهه مستمر با اخبار مرتبط با کووید 19 به ویژه 

در مورد باال رفتن موارد مرگ ومیر و این موضوع که سالمندان 
بیشتر در معرض خطر ناتوانی و مرگ ومیر ناشی از این بیماری 
هستند، کیفیت زندگی این قشر را به شدت تحت تأثیر قرار داده 

است ]13[.

متأسفانه در پاندمی ها به دلیل گسترش سریع بیماری و وجود 
مشکالت متعدد، معمواًل بیشتر به جنبه جسمی سالمت توجه 
نادیده  پاندمی ها  این  همراه  روان شناختی  و مشکالت  می شود 
گرفته می شود ]15[. درنتیجه، بسیاری از جوامع، توجه کمتری 
به سالمت روان گروه های جمعیتی به ویژه سالمندان داشته اند. 
از طرفی دیگر، رسانه ها و کاربران آن ها نیز بدون توجه به نقش 
مخرب انتشار اخبار منفی و شایعات بر سالمت روان سالمندان، 
اقدام به نشر این قبیل اطالعات می کنند. از آنجایی که آگاهی 
صحیح نسبت به کارکردهای واقعی و تأثیر مطبوعات، رادیو و 
تلویزیون و همچنین فضای مجازی بر افکار عمومی به ویژه در 
بین سالمندان، برای سیاست گذاران و برنامه ریزان مملکتی نیز 
بسیار سودمند است، بنابراین این مطالعه با هدف بررسی آثار 
بر سالمت روان سالمندان  روان شناختی دنبال کردن رسانه ها 

مقیم جامعه انجام شد.

روش مطالعه

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی 
در سال 1399 و در شهر کرمان صورت گرفت. جامعه آماری، 
تمامی زنان و مردان 60 سال و باالتر ایرانی ساکن شهر کرمان 
در نظر گرفته شد. به دلیل شرایط کووید 19 و دسترسی ضعیف 
به سالمندان، نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس 
توانبخشی  آموزشی  مرکز  دو  پوشش  تحت  سالمندان  بین  از 
روزانه تحت پوشش سازمان بهزیستی و دو کانون بازنشستگی 
شهر کرمان وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق 

بازنشستگی تأمین اجتماعی انتخاب شدند. 

جمع آوری داده ها از اواسط خرداد شروع شد و تا اواخر مرداد 
ادامه داشت. جهت تعیین حجم نمونه، با توجه به اینکه یکی از 
با  بود و  اهداف اصلی پژوهش بررسی سالمت روان سالمندان 
استفاده از فرمول حجم نمونه شیوع و در نظر گرفتن اطمینان 
و  درصد   50 شیوع   ،)Z=1/96 و   α=0/05( درصد   95 آماری 
همچنین دقت 7 درصد )d=0/07(، اندازه نمونه الزم برای انجام 
این مطالعه 196 نفر محاسبه شد که ما برای کسب نتایج بهتر 

حجمی معادل 200 نفر لحاظ کردیم.

با توجه به وضعیت شیوع بیماری کووید 19 و لزوم رعایت 
بر اساس  اول گردآوری داده ها  بهداشتی در وهله  پروتکل های 
پرسش نامه آنالین صورت گرفت. اما از آنجایی که جامعه هدف 
دسترسی کمتری به ابزار های آنالین داشتند، میزان پاسخ گویی 
بسیار پایین بود. بنابراین با دریافت شماره تماس سالمندان تحت 
پوشش مراکز مذکور و کسب مجوز از مسئولین مربوطه، از طریق 
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تلفن ثابت پرسشگری صورت گرفت. لیست افراد تحت پوشش 
مراکز روزانه شامل 54 نفر بود که توسط کارشناس مددکاری 
مرکز از همه پرسش به عمل آمد. همچنین با توجه به اینکه 
تعداد سالمندان فعال در کانون های بازنشستگی کرمان جمعیت 
تا رسیدن به حجم نمونه  قابل قبولی بود، به صورت تصادفی 
200 نفر مصاحبه تلفنی ادامه پیدا کرد )156 نفر(. جهت انجام 
از  برخوردار  و  آموزش دیده  مصاحبه گران  از  تلفنی  مصاحبه 
مهارت های برقراری ارتباط با سالمندان استفاده شد. ابتدا از افراد 
شرکت کننده رضایت شفاهی اخذ شد و افراد اجازه داشتند هر 
زمان که بخواهند به سؤاالت پرسشگر پاسخ ندهند. کلیه اطالعات 
مربوط به شرکت کنندگان محرمانه بود و برای ثبت آن ها به جای 

نام و نام خانوادگی از کد استفاده شد.

سن،  شامل  جمعیت شناختی  اطالعات  از  مصاحبه  سؤاالت 
جنس، تحصیالت، شغل، وضعیت تأهل و درآمد تشکیل شده 
بود. برای اندازه گیری وضعیت استفاده از رسانه ها، ابتدا پنج سؤال 
توسط محققین طراحی شد. به منظور بررسی کیفی روایی محتوا 
آموزش  روان شناس،  )روان پزشک،  متخصصین  از  نفر  پنج  از 
درخواست  شد  اجتماعی(  پزشکی  و  سالمندشناسی  بهداشت، 
اهمیت  مناسب،  کلمات  از  استفاده  زبان،  رعایت دستور  موارد 
سؤاالت، قرارگیری سؤاالت در جای مناسب خود و زمان تکمیل 
ابزار طراحی شده را مدنظر قرار داده و دیدگاه های اصالحی خود 
را به صورت کتبی ارائه کنند. همچنین با توجه به نظرات آنان 
در خصوص سطح دشواری، میزان عدم تناسب، ابهام عبارات یا 
وجود نارسایی در معانی کلمات، سؤاالت در یکدیگر ادغام شده 
و درنهایت در قالب سه سؤال مورد استفاده قرار گرفتند. به این 
صورت که سؤال اول که به صورت بلی / خیر بود، استفاده از 
رسانه ها به منظور پیگیری اخبار و اطالعات مرتبط با کووید 19 را 
مورد سؤال قرار می داد. سؤاالت بعدی در خصوص نوع رسانه های 

مورد استفاده )اجتماعی، داخلی نظیر رادیو و تلویزیون دولتی، 
خارجی نظیر ماهواره( و میزان استفاده از رسانه های مذکور با 
طیف به طور مستمر )روزانه چندبار(، به طور منظم )یک بار در 
یا  به ندرت )هفتگی  و  نامنظم )چند روز یک بار(  به طور  روز(، 

بیشتر( بود. 

جهت سنجش سالمت روان از نسخه 12سؤالی پرسش نامه 
GHQ 1 استفاده شد. این پرسش نامه توسط گلدبرگ طراحی شده 
و به منظور بررسی اختالالت روان به طور وسیعی مورد استفاده 
قرار گرفته است ]16[. شیوه نمره گذاری سؤاالت به صورت طیف 
لیکرت از صفر تا 3 و دامنه نمرات بین صفر تا 36 است. روایی و 
پایایی این ابزار در مطالعات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است 
ابزار  این  به عنوان نقطه برش  )آلفای کرونباخ 0/8(. نمره 14 

تعیین شده است ]17[.

درنهایت، بیست پرسش نامه به دلیل نواقص از تحقیق خارج 
گرفتند.  قرار  تحلیل  مورد  باقیمانده  پرسش نامه   180 و  شده 
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 
با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها )بر اساس  تحلیل شدند. 
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف(، جهت تجزیه و تحلیل داده ها 
از آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل آزمون تی مستقل، آنالیز 

واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک استفاده شد.

یافته ها

میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5/08 ± 66/60 سال بود. 40 
درصد افراد مورد مطالعه مرد و 60 درصد زن بودند. 66/7 درصد 
متأهل و بقیه مجرد و همسر فوت شده بودند. بیشتر افراد مورد 
مطالعه تحصیالت دیپلم )46/7 درصد( داشتند. 43/3 درصد افراد 

1. General Health Questionnaire-12

جدول 1. میزان استفاده از رسانه های مختلف به منظور دریافت اخبار و اطالعات کووید 19

نوع رسانه
میزان استفاده )درصد(

جمع کلهفتگی یا بیشترچند روز یک بارروزی یک بارروزی چندبار

)۲6/۱( ۳5)۲8/6( ۱0)۳4/۳( ۱۲)۲۲/8( 8)۱4/۳( 5رسانه های اجتماعی 

)44/8( 60)۱0/0( 6)۲۳/۳( ۱4)50/0( ۳0)۱6/7( ۱0رسانه های داخلی

)۱7/۲( ۲۳)۲۱/7( 5)۲6/۱( 6)۳4/8( 8)۱7/4( 4رسانه های خارجی

)۱۱/9( ۱6)۱۲/5( ۲)۲5/0( 4)50/0( 8)۱۲/5( ۲چند رسانه

۲۱54۳6۲۳۱۳4کل
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بازنشسته و بقیه افراد شاغل یا خانه دار بودند. بیشتر سالمندان 
وضعیت درآمد خود را متوسط گزارش کردند )63/3 درصد(. 

یافته های مطالعه حاکی از این بود که 134 نفر از افراد مورد 
مطالعه ابراز کردند که اخبار کرونا را از طریق رسانه ها دنبال می کنند 
)74/5 درصد(. جدول شماره 1 میزان استفاده از رسانه های مختلف 
به منظور دریافت اخبار و اطالعات کووید 19 را نشان می دهد. 
مورد مطالعه،  سالمندان  بیشتر  می شود  مشاهده  که  همان گونه 
رسانه های داخلی شامل رادیو و تلویزیون داخلی را مهم ترین منبع 
دریافت اطالعات مرتبط با کووید 19 گزارش کردند. به نحوی که 
اکثریت افراد روزی یک بار از رسانه های داخلی به منظور دریافت 

اطالعات مرتبط با بیماری کووید 19 استفاده کرده اند. 

بر اساس نتایج، بیش از سه چهارم از سالمندان مورد مطالعه 
)77/4 درصد( از وضعیت سالمت روان مطلوبی برخوردار نبودند. 
یافته ها حاکی از این بود که سالمت روان افراد بر اساس جنسیت 
و تأهل تفاوت معنی داری نداشت و افراد دارای تحصیالت باالتر 
برخوردار  مطلوب تری  روانی  وضعیت سالمت  از  شاغل  افراد  و 
که  افرادی  داد  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  یافته های  بودند. 
اخبار و اطالعات مرتبط با کووید 19 را از طریق رسانه ها دنبال 
نمی کردند، از وضعیت سالمت روان مطلوب تری برخوردار بودند. 
همچنین در مورد میزان استفاده از رسانه های مختلف، افرادی 
که اخبار را از چند رسانه پیگیری و دنبال می کردند، به طور 
معنی داری از وضعیت سالمت روان نامطلوب تری نسبت به بقیه 
برخوردار بودند. بین میزان استفاده از رسانه های مختلف و نمره 

جدول 2. رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و استفاده از رسانه با سالمت روان در افراد مورد مطالعه

میزان معنی داریآماره آزمونمیانگین±انحراف معیارمتغیرهای جمعیت شناختی

جنسیت
۳/75±۲۳/80زن

t=0/67۱0/005
6/58±۲4/۳۲مرد

وضعیت تأهل
۳/46±۲۳/58مجرد

t=0/7400/460
5/57±۲4/۱8متأهل

سطح تحصیالت

4/06±۲5/۱8بی سواد

F=۳/۲090/00۲
5/۲۳±۲4/65زیر دیپلم

4/۱۲±۲۳/00دیپلم
۳/۲۲±۲۲/۱4دانشگاهی

وضعیت شغل
4/04±۲۲/79شاغل

F=4/7950/009 ۳/۲4±۲۳/۱7بیکار / خانه دار
4/74±۲5/۳۳بازنشسته

درآمد
4/07±۲4/80ضعیف

F=۱/۲5۳0/۳00 5/۳5±۲۳/7۱متوسط
۳/۳4±۲0/78خوب

استفاده از رسانه
5/۳9±۲4/6۳بلی

t=۲/9560/004
۳/09±۲۲/۱5خیر

نوع رسانه

۲/۱±۲۲/98رسانه اجتماعی

F=9/0۳0/047
6/0۲±۲۳/۱4رسانه های داخلی
۳/75±۲4/89رسانه های خارجی

5/۱9±۲7/۱۲استفاده از چند رسانه

میزان استفاده

5/۳±۲6/98روزی چندبار

F=۱7/۱۱0/00۱
4/۱۱±۲6/09روز ی یک بار
۳/57±۲4/۱8چند روز یک بار
4/05±۲۳/79هفتگی با بیشتر
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سالمت روان رابطه معنی داری مشاهده شد. به نحوی که افراد 
با میزان استفاده بیشتر از رسانه ها از سالمت روان نامطلوب تری 

برخوردار بودند )P=0/001( )جدول شماره 2(. 

در تحلیل رگرسیون لجستیک جهت برآورد اثر متغیر اصلی 
)سالمت روان(، اثر دو به دوی سایر فاکتورهای مخدوش کننده از 
جمله تحصیالت، شغل، استفاده از رسانه و میزان استفاده کنترل 
شدند. به بیانی دیگر، تمامی متغیرهای مستقل با کنترل سایر 
عوامل مخدوش کننده احتمالی آنالیز شدند. یافته های مدل نهایی 
نشان داد تحصیالت باالتر، شاغل بودن و عدم دنبال کردن اخبار 
کووید 19 از طریق رسانه ها به عنوان عوامل حفاظتی در برابر 
سالمت روان نامطلوب، در دوران کووید 19 به شمار می آیند. 
با  افراد  می شود  مشاهده  رگرسیونی  مدل  در  که  طور  همان 
 )P>0/001( تحصیالت دانشگاهی، 50 درصد کمتر از سایرین
و سالمندان شاغل، 30 درصد کمتر از سایر افراد مورد مطالعه 
نامطلوب داشتند. همچنین  )P=0/003( شانس سالمت روانی 
به  را  رسانه ها  که  افرادی  برای  نامطلوب  روان  سالمت  شانس 
بود که  افرادی  از  بیشتر  طور مستمر دنبال می کردند، دوبرابر 
به طور مستمر اخبار و اطالعات مرتبط با کووید 19 را دنبال 
نمی کردند )P>0/001(. از طرفی افرادی که روزانه چندبار اخبار 
مرتبط با کووید 19 را پیگیری می کردند سه برابر بیشتر از افرادی 
که به ندرت پیگیر اخبار و اطالعات بودند، شانس سالمت روان 

نامطلوب داشتند )جدول شماره 3(.

بحث

با پاندمی کووید 19 مشکالت متعددی برای تمام  هم زمان 

افراد جامعه، به ویژه سالمندان ایجاد شده است. فارغ از مشکالت 
جسمی پیش آمده برای سالمندان، سالمت روان آن ها نیز تحت 
تأثیر این پاندمی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی 
بر  با کووید 19، توسط سالمندان  تأثیر پیگیری اخبار مرتبط 

سالمت روان آن ها انجام شد.

در پژوهش حاضر، بیش از سه چهارم سالمندان وضعیت سالمت 
روان مطلوبی نداشتند. یافته های مطالعه طهرانی و همکاران در 
سال 1396حاکی از این بود که 64 درصد سالمندان ساکن در 
خانه سالمندان شهر مشهد، سالمت روان نامطلوبی داشتند ]16[. 
مطالعه نجفی و همکاران نیز نشان داد حدود نیمی از سالمندان 
مورد مطالعه شهر تهران، سالمت روان پایینی داشتند ]18[. اما 
در مطالعات راشدی و همکاران ]19[، نبوی و همکاران ]20[ و 
علوی و همکاران در ایران ]21[، یافته ها نشان دهنده وضعیت 
مناسب سالمت روان سالمندان بود. همچنین نتایج مطالعه ناکانو 
در ژاپن ]22[ و هین و بروئینگ ]23[ نیز نشان دهنده سالمت 
روان مطلوب سالمندان بود که نتایج آن ها با نتایج مطالعه حاضر 
متفاوت است. به نظر می رسد علت اصلی اختالف در یافته ها بازه 
زمانی انجام این پژوهش باشد. مطالعه حاضر در دوران کووید 
19 و خانه نشینی اجباری سالمندان صورت گرفته که احتمااًل 
دلیل شیوع باالی سالمت روان نامطلوب در بین سالمندان مورد 
مطالعه نیز همین موضوع باشد؛ چرا که قرنطینه و جداسازی افراد، 
می تواند زمینه ساز تنهایی و سایر مشکالت سالمتی سالمندان 
باشد ]24[ و سالمت روان آن ها را تهدید کند. همچنین به دلیل 
اینکه حدود نیمی از جمعیت مورد مطالعه، تحت پوشش مراکز 
روزانه سالمندان بودند و تا قبل از زمان شیوع کووید 19 از خدمات 

جدول 3. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیك در خصوص سالمت روان بر حسب متغیر های مستقل 

سطح معنی داریفاصله اطمینان )CI(نسبت شانس )OR(متغیرها

سطح تحصیالت 

بی سواد )مرجع(

۱/560/090-0/870/۳۳زیر دیپلم

0/880/00۱-0/6۱00/۱۲دیپلم

0/00۱˂0/9۳-0/5080/۱۱7دانشگاهی

وضعیت شغل
فاقد شغل )مرجع(

0/800/00۳-0/70۱0/۲۱0شاغل

استفاده از رسانه
خیر )مرجع(

0/00۱˂۳/95-۲/۱0۱/۱۲بلی

میزان استفاده

هفتگی یا بیشتر )مرجع(
۱/800/070-۱/۱50/55چند روز یک بار
۳/50/008-۲/۱۲۱/55هر روز یک بار

0/00۱˂4/0۲-۳/04۱/98روزی چندبار
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برنامه های حضوری و جمعی این مراکز استفاده می کردند، ممکن 
است به دلیل تغییر شرایط ایجادشده، سالمت روان سالمندان نیز 

دچار چالش شده باشد. 

در این مطالعه بین سالمت روان سالمندان با تأهل و جنسیت 
مطالعه  با  همسو  نتیجه  این  نشد.  مشاهده  معنی داری  رابطه 
طهرانی و همکاران ]16[، نجفی و همکاران ]18[ و دراگست و 
همکاران ]25[ بود. بر خالف نتایج این مطالعات، مطالعه علوی 
و همکاران نشان داد جنسیت یکی از عوامل پیش بینی کننده 
سالمت روان سالمندان است؛ بدین ترتیب که زنان در مقایسه با 
مردان از سالمت روان پایین تری برخوردار بودند ]21[. به طورکلی 
در بررسی متون تفاوت های جنسیتی در سالمت روان سالمندان، 
گوناگونی نتایج گزارش شده است که می تواند ناشی از تفاوت های 
فرهنگی جوامع مختلف مورد مطالعه باشد. در مطالعه حاضر نیز 
مشابه نتایج مطالعه طهرانی و همکاران ]16[ ارتباط معنی داری 
بین درآمد و سالمت روان گزارش شد. در این رابطه، گزارش شد 
مشکالت اقتصادی با بروز اختالالت روانی رابطه مستقیم دارد 
]26[ و همچنین ترس از ضررهای اقتصادی یکی از منابع استرس 

و اختالل در سالمت روان است ]27[.

یافته های مطالعه حاضر حاکی از این بود که تحصیالت از عوامل 
تأثیرگذار بر سالمت روان است. مطالعه نجفی و همکاران ]18[ 
و علوی و همکاران ]21[ نیز یافته های مشابهی در این زمینه 
داشتند و تحصیالت رابطه معنی داری با سالمت روان سالمندان 
که  افرادی  احتمااًل  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در  داشت. 
تحصیالت باالتری دارند، به دلیل سبک زندگی فعال و داشتن 
شبکه ارتباطی قوی، بهتر می توانند مشکالت دوران سالمندی 
را مدیریت کنند ]28[. در مطالعه کنونی، شغل سالمندان نیز از 
دیگر عوامل مرتبط و پیش بینی کننده سالمت روان آنان به شمار 
می آید. این یافته با نتایج مطالعه علوی و همکاران ]21[، کانگ و 
همکاران ]29[ و تان و همکاران ]30[ نیز هم خوانی دارد. داشتن 
شغل مناسب و امنیت شغلی با سالمت روان مطلوب در سالمندان 
رابطه دارد. به نحوی که شغل مناسب می تواند با تضمین سالمت 
جسمانی و روانی بهتر، استقالل و امنیت بیشتری برای سالمندان 

و خانواده آن ها مهیا کند.

در این مطالعه بیش از سه چهارم سالمندان اطالعات و اخبار 
بیماری کووید 19 را از رسانه ها دنبال می کردند. به نظر می رسد در 
جریان این پاندمی رسانه ها اصلی ترین منبع انتقال اطالعات باشند 
]7[. نکته مهم در جریان اطالعات، انتشار اطالعات غلط و شایعات 
مرتبط با بیماری از طریق رسانه ها به ویژه رسانه های مجازی است. 
همچنین انتشار حجم زیادی از اطالعات در مورد بیماری، جامعه را 
با یک طغیان اطالعات2 مواجه کرده است ]31[. این شرایط می تواند 

منجر به کاهش سالمت روان افراد جامعه شود ]32[. 

2. Infodemic

و  اخبار  که  افرادی  داد  نشان  یافته ها  نیز  مطالعه حاضر  در 
اطالعات مرتبط با کووید 19 را به طور مستمر و منظم از طریق 
رسانه ها دنبال می کنند، از وضعیت سالمت روان بدتری برخوردار 
هستند. بر این اساس اجتناب از دنبال کردن مستمر اخبار کووید 
19 از طریق رسانه ها به عنوان عامل حفاظتی در برابر سالمت 
روان نامطلوب در دوران کووید 19 به شمار می آید. یافته های 
مطالعه گائو و همکاران نیز حاکی از این بود که در دوران طغیان 
از  روان  و سالمت  رسانه ها  از  استفاده  فراوانی  بین  کووید 19 
جمله افسردگی و اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد ]33[. 
به طورکلی در شرایط پاندمی کنونی، اضطراب، نگرانی و ترس 
ایجادشده می تواند سالمت روان سالمندان را به مخاطره اندازد 
]35 ،34[. مطالعات متعدد حاکی از این است که در دوران طغیان 
میزان شیوع  پاندمی،  یا  اپیدمی  قالب  بیماری های مختلف در 
اختالالت روان نظیر افسردگی و اضطراب افزایش پیدا می کند و 
این وضعیت تحت تأثیر انتشار اطالعات مختلف و وسیع، می تواند 

تشدید شود ]36 ،33[.

در جهان امروز تأثیرگذاری رسانه ها بر جامعه غیر قابل انکار 
است. به نحوی که برخی افراد جامعه قضاوت ها، رفتارها و عملکرد 
خود را بر مبنای محتوای رسانه ای که دریافت می کنند، تنظیم 
می کنند. بنابراین می توان بیان کرد که ارتباط تنگاتنگی بین رسانه 
با سالمت روان وجود دارد. همچنین به نظر می رسد که بسیاری از 
مردم به ویژه سالمندان به دلیل اوقات فراغت فراوان، ضمن تمایل 
به صرف بخش عمده ای از وقت خود به دنبال کردن اخبار رسانه ها، 
اعتماد باالیی نیز به محتوای تولیدشده آن ها داشته و اعتقاد به این 
دارند که نظارت مناسبی بر این محتوا وجود دارد. این نکته از 
آن جهت اهمیت دارد که در شرایط بحران مثل پاندمی کووید 
19، وفور محتوای مخرب و تناقض آمیز محصوالت رسانه ای باعث 
خدشه دار شدن تالش های نظام سالمت در راستای پیشگیری و 
درمان بیماری شده است. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران 
به اصل دروازه بانی خبر و محتوا  توجه  با  رسانه ای سعی کنند 
نسبت به آنچه انعکاس داده می شود و تأثیرات آن دقت الزم را 
داشته باشند. به عالوه، تالش شود تا افراد را نسبت به برخورد با 
رسانه و آنچه به عنوان خبر و محتوا دریافت می کنند، از طریق باال 
بردن سطح سواد رسانه ای واکسینه کنند تا سطح تحلیل درستی 
از اخبار و حوزه هایی که تحت پوشش قرار می دهد داشته باشند. 

نتیجه گیری نهایی

سالمندان  روان  سالمت  حاضر  مطالعه  یافته های  اساس  بر 
استفاده  نوع و میزان  تأثیر  پاندمی کووید 19 تحت  در دوران 
از رسانه های مختلف قرار دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود 
سالمندان ضمن باال بردن سواد رسانه ای خود، تا حد امکان از 
پیگیری مستمر اخبار مرتبط با کووید 19 به ویژه کسب اخبار از 
منابع غیرموثق اجتناب کنند. به بیانی دیگر، اطالعات را از منابع 
معتبر دریافت کنند و نیز در صورت تمایل به اشتراک گذاشتن 
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بعد از اطمینان از صحت محتوای دریافتی، اطالعات را نشر دهند. 
همچنین بیشتر بر اطالعات مرتبط با پیشگیری از بیماری و نحوه 
مواجهه با شرایط دوران خانه نشینی به منظور ارتقای سالمت 
روان متمرکز شوند. مدیران و سیاست گذاران رسانه ای هم الزم 
است محتوای تولیدشده در زمینه کووید 19 را بر اساس نقش 
آن ها در سالمت روان افراد جامعه به ویژه سالمندان مورد نظارت 

و بازبینی قرار دهند.

انجام مطالعات طولی و کوهورت با حجم نمونه وسیع به منظور 
بررسی تأثیرات رسانه بر سالمت روان سالمندان نیز پیشنهاد 
می شود. از جمله محدودیت های این مطالعه، پژوهش در شرایط 
همه گیری بود که به دلیل محدودیت ها امکان پرسشگری حضوری 
فراهم نشد. بنابراین از پرسشگری آنالین و تلفنی استفاده شد. در 
این بین پرسشگری آنالین نیز مورد استقبال قرار نگرفت و شیوه 
تلفنی هم به دلیل محدودیت های سالمندان با مشکالتی از جمله 

تأخیر در پاسخ گویی مواجه بود.
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