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 .1گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه الزهرا
 .2گروه مطالعات زنان ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه علامه طباطبایی
 .3گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد رودهن

چکیده
زمینه :باورها و کلیشه های منتی نسبت به سالمندی ،به سبک زندگی افراد یک جامعه جهت داده و پیامدهای رفتداری و روانشدناختی آن در سدلامت رواندی و
جسمانی تاثیرگذار است .بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی ریشه اخلاقی دارد .در سایه اخلاق اجتماعی ،امنیت اجتماعی افراد حتظ می شدود .مطالعده حاضدر،
به بررسی نگرش جامعه نسبت به سالمندی و بی اخلاقی هایی که موجب پدید آمدن کلیشه های منتی در جامعه شده است ،می پردازد .لذا انتظارات واقع بینانده
و کسب دانش درباره مراحل سالمندی از اضطرا پیر شدن کاسته و تبعیض سنی در جامعه را کاهش می دهد.
نتیجه گیری :با توجه به گسترش هرم جمعیتی سالمندان ،پیرستیزی شیو بیشتری پیدا کرده و توسد جامعه پذیرفته شده است .این پذیرش ،سدالمندان را در
مقابل فشار اجتماعی وکلیشه های منتی قرار داده است .کسب بینش و آگاهی درباره فرایند زندگی و رعایت اخلاق اجتماعی و حمایت و برنامده ریدزی دولدت و
دستگاه های مربوطه از قشر سالمند ،موجب کاهش تبعیض سنی و افزایش سلامت روانی در جامعه می شود.

کلید واژگان :سالمندی ،اخلاق اجتماعی ،تبعیض سنی ،سلامت روان

فکرات کلیشه ای نسبت به سالمندان حتدی از تصدورات للدد در مدورد
اختلافات نژادی نیز وحشیانه تر است .از این رو مکتب پیرستیزی منجر
به ایجاد ظلم های پنهانی زیادی نسبت به سالخوردگان شده اسدت .بدا
وجود چنین نگرش هایی ،تعجب آور نیست که بدرای بسدیاری از مدردم
فکر کردن به سالمندی سخت و دردناک باشد (.)4
هر چند پیرستیزی وابسته به کلیشه های افراد در جوانی می باشد ،اللب
وابسته به رفتار و نگرش منتی علیه سالمندی است .این ندو تبعدیض
سنی در همه جنبه های زنددگی سدالمندان شدایع اسدت .تحقیقدات در
زمینه نحوه برخورد با سالمندان ،شاهدی بر تایید پیرسدتیزی در جامعده
می باشد .این مطالعات که پیرامدون ادراک منتدی از سدالمندی انجدام
شده ،باورهایی که درباره سالمندی شکل گرفته اندد را حاصدل تجدار
شخصی و عقاید اجتماعی در سراسدر زنددگی مدی داندد .ایدن باورهدا و
الگوهای شناختی ،تتکر و سبک زندگی را تحت تاثیر قرار مدی دهندد و
پیامدهای رفتاری ،روانشناختی داشته کده موجدب تداثیراتی در سدلامت
روانی و جسمی می گردند (.)2

سازمان ملل متحد ،کشورهایی که نسبت جمعیت سالمند آنها  7درصدد
یا بیشتر است را جزو کشورهای جمعیت سالخورده طبقه بندی می کند.
از این رو کشور ایران ،کشوری سالمند به شمار می آید .سالمندان یکدی
از گروه های اجتماعی رو به رشد می باشند که با توجه به تغییرات هرم
سنی جمعیتی ،اهمیت روزافزونی یافته اند (. )1
همچنین پیش بینی می شود نرخ جمعیت زنان سالمند در ایدران نسدبت
به مردان با افزایش چشمگیری روبرو شود .برخی از محققان ،سدالمندی
در ایران را زنانه توصیف می کنند (.)2
مطالعاتی درباره نگرش امریکایی ها پیرامون سالمندی ،انجدام شدد کده
بیان می کرد از بین  4224پاسخ دهنده ،تنها  2درصد شصت تدا هتتداد
سالگی را به عنوان بهترین سال های عمر قلمدداد کدرده و یدک سدوم
پاسخ دهندگان سالمندی را بدترین دوره زندگی نامیده بودندد ( .)3ایدن
ادراک منتی از پیر شدن ،نتیجه الگوهای ادراک شده در جامعه می باشد.
یکی از ویژگی های کلیدی افکار کلیشه ای این است که یک بخش از
ویژگی فرد مانند سن ،جنس یا نژاد به تمام ابعاد دیگر وجدود وی مانندد
شخصیت ،علایق و انتظارات تعمیم داده می شود.

نویسندۀ مسئول :نشانی الکترونیکیorang.soheila@gmail.com :
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از ایدن روی هدد مطالعده حاضددر ،بررسدی نگدرش جامعده بدده دوران
سالمندی و بی اخلاقی هایی که موجب پدید آمدن کلیشه های منتی در
جامعه شده است ،می باشد.
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که اللب جوانان با کم اهمیت جلوه دادن سالمندان ،اضدطرا ناشدی از
تهدید مرگ را کاهش می دهند و به منظور کاهش اضطرا  ،سالمندان
را به گروهی متتاوت از خویش نسبت می دهند و از پیدری انتقداد مدی
کنند .این یکی از راههایی است که آنها را از تداعی مرگ به عنوان یکی
از شروط انسان بودن ،دور نگه می دارد (.)4
برخی از مطالعات در نظریه کنترل تر پیشنهاد می کنند که پیرستیزی
نتیجه قدرتمند و لیرقابل تغییر ارزش ها و باورهدای فرهنگدی رایدج در
دوران رشد کودکی است .از زمان خردسالی کودکان بده طدور مکدرر در
معرض تصورات منتی درباره سالمندی قرار مدی گیرندد .یدک نویسدنده
کتا کودکان در سری داستان هدای معدرو خدود ،شخصدیت اصدلی
داستان هایش سالمندی تنها و رنجدور اسدت کده بهدره ای از جدذابیت
نداشته و همیشه در بیماری و اندوه به سر می برد .این در حدالی اسدت
که از سنین خردسالی اولیه ،کودکان مدردم را بده وسدیله ویژگدی هدای
شخصیتی به گروه های مختلف دسته بندی می کنند .این دسته بنددی
به آنها کمک میکند تا فشار وارد شده بر ذهن برای کشف منابع شناختی
کاهش یابد .این دسدته بنددی گدروه هدا یکدی از اولدین کلیشده هدای
ضدپیری است که کودکدان یداد میگیرندد و از آن اسدتتاده مدی کنندد.
همچنین کودکان بر اسا سن ،درباره شایستگی افراد قضاوت می کنند
و ویژگی های ظاهری را در ایدن قضداوت دخالدت مدی دهندد .از نظدر
اجتماعی ،کودکان بر اسا کلیشه های قالبی مانند تنهایی ،افسدردگی،
عدم جذابیت ظاهری و خسته کننده بودن معاشرت با سدالمندان نسدبت
به جوان ترها رفتار می کنند و خصوصیات مثبتی مانند مهربانی ،عقل و
درایت و دوستی مورد توجه آنها قرار نمی گیرد (.)12
این مطالعات پیشنهاد مدی کنندد کده در آیندده پیرسدتیزی در سدطو
مختلف مورد قبول جامعه واقع شده و سالمندان در مقابل فشار جامعه و
باورهای مشقت بار بیشتری قرار می گیرند .همچنین پدیش بیندی مدی
شود که موافقت و تایید باورهای تبعیض آمیدز موجدب سدقوط اخلداقی
معنادار برعلیه این دوره سنی می شود .به علاوه این نگرش منتی موجب
اضطرا درباره فرایندد سدالمندی مدی گدردد کده قطعدا بدا پیرسدتیزی
همبستگی دارد .به عبارت دیگر افراد با نگرانی درباره پیر شدن ،فرایندد
پیرستیزی را دامن می زنند و بر آن می افزایند .سرانجام انتظار مدی رود
که اشخاص بدا انتظدارات واقدع بینانده و کسدب داندش دربداره مراحدل
سالمندی از اضطرا پیر شدن کاسته و کمتر درگیر پروسه پیرسدتیزی
شوند.

اخلاق اجتماعی
اخلاق از ضدروری تدرین نیازهدای جامعده انسدانی اسدت و بسدیاری از
مشکلات فردی و اجتماعی ریشه اخلاقی دارد .بر این اسدا بده ندوعی
حلقه گم شده بسیاری از تئوری ها و نظریات در نظر گرفته می شود که
در صورت شناخت ،تاثیرگذاری آن بر مقولات اجتماعی ،می تواند بیش از
پیش مورد استتاده قرار گیرد .در سایه اخلاق اجتماعی ،امنیت اجتمداعی
که شامل تمهیداتی جهت حتظ زندگی اعضای یک جامعه می باشد بده
وجود می آید .اولویت اول امنیدت اجتمداعی ،امنیدت وجدودی و هسدتی
شناسانه گروه ها ،جماعت ها و اقلیت هدا مدی باشدد .ایدن ندو امنیدت
هنگامی وجود خواهد داشت که وجود گروه ها و جماعت ها با تهدیدات
جدی چالش انگیز روبرو نگردد ( .)6اخلاق در تعامل با انسدان هدا و بدر
مبنای نیازهای افراد و ظرفیت آنها تعریف می شود بنابراین اخلاق بیانیه
ای از پیش تعیین شده نیست و محدود به حیطه ای خاص نمدی باشدد.
محققینی که به گردآوری زمینه های گوناگون اخلاق پرداخته اندد بیدان
می کنند که اخلاق دامنه وسیعی دارد و مدی بایسدت قبدل از هدر اقددام
علمی و انسانی به ابعاد اخلاقی موضو توجه داشت (.)7
نگرش جامعه به دوران سالمندی
رشد جمعیت سالمندان طی 22سال اخیر ،موجب به وجود آمدن مسدالل
اخلاقی بسیاری در دوره سالمندی می شود که محققین و دیگر نسل ها
باید نگاه عمیق تر و دقیق تری به آن داشدته باشدند و آن را از زوایدای
مختلف مورد بررسی قرار دهند ( .)8درحال حاضر ،نژادپرسدتی از سدوی
جامعه مورد پذیرش نیست ،با این حال پیرستیزی در حال رشد و انتشدار
بوده و در همه بخش های جامعه پذیرفته مدی شدود .مطالعدات زیدادی
نشان می دهند که تبعیض سنی در مقایسه با تبعدیض ندژادی از شدیو
بیشتری برخوردار بوده و توسد جامعه پذیرفته شده است .حضدور نسدل
سالمند موجب احسا اضطرا و آسیب پدذیری در میدان گدروه هدای
سنی دیگر می شود و آنها را دالما به تتکر درباره مرگ و سرنوشتی کده
خارج از کنترل آنهاست ،روبرو می کند.
تهدید مرگ ،موجب تحریک و اضطرا جوان ترها شده و آنها را متوجه
تعادل حیات در طبیعت می کند .تحقیقات انجام شده در این زمینه بیان
می کنند که در نتیجه این واکنش های منتدی ،جدوان هدا از سدالمندان
فاصله گرفته و تتاوت های زیادی را بین خود و نسدل سدالخورده بیدان
میکنند که به طور مبالغه آمیدزی آنهدا را از نظدر شخصدیت ،نگدرش و
هیجانات متتاوت نشان می دهد .تر از پیر شدن موجب می شود کده
جوان ترها از افراد سالمند دوری کنند و این دوری موجب میشود که به
صورت ظاهری خود را از مشکلاتی که در آینده با آن روبرو خواهند شدد
ایمن بدانند ( .)9این نظریه به وسیله تحقیقاتی که درباره اضطرا از پیر
شدن انجام گرفته ،پشتیبانی شده است .علاوه بر این مشاهده مدی شدود

نقش رسانه ها در کلیشه های سنی در جامعه
انبوه رسانه ها ترکیب کاملی از انتشار پیام های مختلف به جامعده مدی
باشند .رسانه ها با بازتا دادن ارزش ها و رسدوم در جامعده بده مدردم
آگاهی داده و سبک زندگی افراد جامعه را هدایت می کنند ( .)11بدیهی
است که آشکارا و به طور ضمنی ،افراد تحت تاثیر این پیام ها قرار مدی
گیرند .یکی از پرنتوذترین و قدرتمندترین رسانه ها تلویزیون می باشدد.
این رسانه در اللدب برنامده هدا بدا تقلیدل جایگداه جمعیدت سدالمندی،
چهارچوبی در اذهان تماشاگران به وجود مدی آورد ( .)12بددین ترتیدب
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خدمات اجتماعی و سالمندان
تحقیقات در زمینه سلامت روان نشان می دهند که کمتر افراد مایلند بدا
این گروه رو به افزایش کار کنند (.)12
در ایران نیز تحقیقاتی که در زمینه سالمندی انجام شده ،بسیار محددود
بوده و بر اسا آن ،پیری در یک متهوم تنگاتنگ از سدلامت فیزیکدی
مورد بررسی قرار گرفته و در چهارچو محدود پزشکی محبدو شدده
است .با وجود رشد جمعیت سالمند و تغییرات هرم جمعیتی کشور ،هندوز
بر روی نیازهای سالمندان در همه ابعاد آن ،به عندوان گروهدی آسدیب
پذیر در جامعه تمرکز نشده است ( .)16از سوی دیگر انتظار می رود کده
جمعیت بزرگی از افراد بالای  62سال در آینده در جستجوی کدار بدرای
دوران بازنشستگی باشند تا بتوانند در کنارحقوق بازنشسدتگی ،از عهدده
مخارج زندگی برآیند .به دنبال ورود نیروی کار سالخورده به بدازار کدار،
آنها در معرض سواستتاده توسد کارفرما قرار خواهند گرفت و به دنبدال
این فرایند تبعیض سنی ،رو به افزایش می رود .برخلا دیگر مدل های
تبعیض ،این تبعیض در ملاعدام صدورت مدی پدذیرد و بده طدور واضد
سالمندان از ترقی و فرصت های پیش رو که در اختیار جوان ترها قدرار
میگیرند ،منع می شوند .قضاوت درباره کاهش توانایی هدای شدناختی و
ذهنی در سالمندان و کلیشه های منتی در این باره موجب می شود کده
این گروه ناکارآمد محسو شوند که این نگرش یک تبعیض رسمی بده
شمار می رود .علاوه بر این کارکنان سالمند مشاهده می کنند که با آنها
مانند دیگران رفتار نمی شود و این موجب می شود که آنها نیدز خدود را
بی فایده و نامحبو پنداشته و افرادی لمگدین و گوشده گیدر بده نظدر
برسند (.)17

3

مقاله مروري

رسانه ها یکی از متهمین دالمی درجه اول در تشکیل کلیشه های سنی
می باشند که تبعیض علیه جمعیت سالمند را پرورش می دهند .آگهدی
های تلویزیونی بیشترین نقش را در تشکیل کلیشه ها علیه سالمندان بر
عهده دارند.
این تبلیغات به طور مداوم با پیام دوری از پیدر شددن و جدوانی پایددار،
ادراک مخاطبان را دستکاری کرده و به تبعیض سدنی دامدن مدی زنندد
( .)13زنان سالمند بیشتر از مدردان در رسدانه هدا مسدتعد سدوگیری و
تبعیض هستند.
رسانه ها نشان می دهند زنان سالمند دچار کمبودهای بیشتری نسدبت
به مردان سالمند هستند و در مقایسه با مردان سالمند عمر متیدد کوتداه
تری دارند .رسانه ها به طور دالم و گستاخانه ،ایده ی لیدر قابدل قبدول
بودن و لیرجذا بودن چین و چروک ها را تحمیل می کنندد .بندابراین
تعجب آور نیست که چهار پنجم از عمل های جراحدی امریکدا در سدال
 2223با هد از بین بردن نشانه هدای پیدری انجدام گرفتده اسدت .از
 1997تا  2223تزریق بوتاکس به طور قابل توجهی افدزایش یافدت .در
این پیام ها ،مخاطب این ایده را دریافت می کند که افراد با سن بالدای
 42سال می باید کمبود زیبایی خود را با محصدولات ضددپیری جبدران
کنند (.)14
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انزوای اجتمداعی یکدی دیگدر از پیامددهای نگدرش منتدی نسدبت بده
سالمندی است که سالمندان را در معرض آسیب پذیری قرار مدی دهدد.
انزوای اجتماعی ممکن است عینی باشد نظیر تما های اجتماعی و یا
ذهنی که ناشی از احساسات منتی و کلیشه ها است .این انزوا و تنهدایی
در زنان سالمند بیشتر مشاهده می شود به صورتی که بیان می شدود در
حال حاضر  9درصد مردان سالمند و  49درصد زنان سالمند تنها زندگی
می کنند .با توجه به تمایل بیشتر زنان به برقراری رابطه ،زنان سالمند از
آسیب پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند (.)13
از سوی دیگر در حالی که زندگی مستقل برای سالمندان توسد جامعده
شناسان توصیه می گردد در عین حال تامین منابع مالی آن حل نشده و
عوامل خطرآفرین فراوانی در به فراموشی سپردن سالمندان بیدان شدده
است .علداوه بدر ایدن عددم اسدتقلال مدالی در زندان ،آندان را در دوران
سالمندی با آسیب پذیری مضاعتی روبرو میکند .عواملی چدون سدلامت
روانی مراقب و وابستگی سالمند به دریافت مراقبت در انزوای اجتمداعی
سالمندان بسیار موثر است .زندگی نوین تدا حدد زیدادی سدالمندان را از
دیگر گروه های سنی جددا کدرده اسدت ( .)18همچندین سواسدتتاده از
سالمندان در سازمان ها و خانه ها توسد اعضا گروه و خانواده ادامه دارد.
انجمن روانشناسی امریکا بیان میکندکه تقریبا یکی از هر سه نتر سالمند
در امریکا مورد آسیب و استثمار یا اشکال مختلف بد رفتداری قدرار مدی
گیرند .این بد رفتاری توسد افراد نزدیک و وابستگان آنها کده مراقبدت
شان را بر عهدده دارندد ،صدورت مدی گیدرد .اخیدرا یدک بدرآورد ،ندرخ
سواستتاده را  2برابر بیشتر تخمین می زند ،زیرا بسیاری از بدرفتاری ها
گزارش نمی شود .این برآورد بیشتر به واقعیت نزدیدک اسدت چدرا کده
اللب سواستتاده توسد نزدیکان و افراد وابسته صورت میگیدرد .اشدکال
متتاوتی از سواستتاده از سالمندان شامل بدرفتاری فیزیکدی ،اقتصدادی،
احساسی و جنسی می باشد .اعمال سواستتاده به طرز قابل توجهی مورد
لتلت و انکار قرار می گیرند و نمایان شدن این اعمال اللب به سدختی
امکان پذیر است و سرویس حمایت خشونت خانگی مربوط به سالمندان
نمی باشد .این حمایت برای کودکان و زنان در نظر گرفته شدده اسدت.
همچنین سازمان و کارمندانی که رسیدگی و برنامه ریزی ابیوز سالمندی
را مانند بنیاد کودکان یا سازمان رسیدگی به خشونت حیوانات عهده دار
باشند وجود ندارد ( .)11این واکنش رسمی و بی تتاوتی نسبت به ابیدوز
سالمندی حامل این پیام است که مشکلات سالمندان اهمیتی نددارد .بدا
وجود درک روشنی از تبعیض سنی ،این نو تبعیض کمتر از فدرم هدای
دیگر مانند نژادپرستی و تبعیض جنسی جدی گرفته می شود .در حقیقت
کم اهمیت جلوه کردن پیرستیزی نشانه تقلیل یافتن ارزش آن می باشد.
سهل انگاری های رسمی که در مورد مشکلات سدالمندان صدورت مدی
گیرد بیان کننده این موضو می باشد (.)19
در ایران برخلا فرهنگ لنی که احترام به سالمندان را توصیه می کند،
امروزه اصول اخلاقی در رابطه با این گروه مورد توجه قدرار نمدی گیدرد
( .)22یکی از معیارهایی که در ورای سایر عوامل ذکر شده نقش مهمی
در تعامل با سالمندان ایجاد میکند ،رعایت برخدی از ملاحظدات اخلداقی
است که رعایت این اصول اولین تاثیر خدود را در نگدرش نسدل جدوان
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رابطه با سالمندان می شود ،به عندوان تبعیضدی کده نسدبت بده دیگدر
تبعیض ها در جامعه مورد بی توجهی قرار گرفتده اسدت در نظدر گرفتده
شود .ادبیات مروری کامل و مطالعه ای دربداره شدناخت نتدوذ و توافدق
اجتماعی بر علیه باورهای کلیشه ای تبعیض سنی وجود نددارد .مطالعده
حاضر توجه دست اندر کاران به بررسی مسایل و نیازهای ایدن دوران و
آگاه ساختن جامعه از فرایند حیدات و تغییدر نگدرش نسدبت بده دوران
کهنسالی ،همچنین تمرکز بر توانایی های سالخوردگان به ویژه زنان به
جای توجه به کلیشه های ظاهری را ضروری می داند .از سوی دیگر با
اموزش های لازم در این زمینه می توان افدراد را از جدوانی و میانسدالی
بددرای دوران سددالمندی امدداده نمددود .همچن دین اشددنایی سددالمندان بددا
تکنولوژی و مسالل روز میتواند منجر به کاهش فاصله بین نسدل هدا و
انزوای اجتماعی انان گردد .لذا با حمایت دولدت و تربیدت نسدل جدیدد
میتوان باورهای کلیشه ای و تبعیض آمیز جامعه را تغییر داد و موجبدات
بهداشت روانی همه نسل ها بالاخص سالمندان را فراهم نمود .همچنین
عددم وجددود سدازمان رسددمی بددرای حمایدت و دخالددت در بدددرفتاری و
مشکلات سالمندان به مسالل سالخوردگان دامن زده و حامل ایدن پیدام
است که سالمندان دارای جایگاهی یکسان با دیگر شهروندان نمی باشند
و از اهمیت کمتری برخوردارند .بنابراین در نظر گرفتن اخلاق اجتمداعی
در رویارویی با پدیده سالمندی توصیه میگردد.

نسبت به سالمندان می گذارد و موجب از بین رفدتن تدر از پیدری در
نسل آینده خواهد شد ( .)21جامعه در تعامل با سالمندان می بایست این
دوران را به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی بپذیرد .بدا پدذیرش ایدن
مرحله به عنوان فرایند حیات ،سالمندی بیماری و ضعف تلقی نمی شود
بلکه ضرورتی اجتنا ناپذیر در گذرگاه زندگی و مسیر طبیعی رشد تلقی
می گردد (.)8
سالمندان به موازات پیر شدن ،با توجه به تغییرات روانی و جسدمی کده
نتیجه افزایش سن می باشد ،خلقیات خاصی پیدا می کنند که متتاوت از
دیگر دوره های زندگی می باشد .درک این تتداوت و برخدورد متناسدب
مبتنی بدر شدراید و موقعیدت ،از اهمیدت والدایی برخدوردار اسدت)22(.
همچنین با توجه به آسیب پذیری مضاعف زنان سالمند به علت کلیشده
های موجود در جامعه مانند داشتن انتظاراتی همچون جدوانی و زیبدایی،
جایگزینی مولته هایی مانند تواندایی هدای فکدری از سدنین کدودکی و
نوجوانی ضروری به نظر می رسدد ( .)18بندابر نظریده جامعده شدناختی
فعالیت  ،فعال بودن سلامتی را در پیری افزایش می دهد .بزرگسالانی که
فعال می مانند جایگاه ،روابد ،سرگرمی ها و علایق جدیدی بدست مدی
آورند و با احسا رضایت پیر می شوند .پیدری موفقیدت آمیدز ایجدا
میکند که نقشهای تازه ای کشف شود و یا برای حتظ نقش های قددیم
وسایل تازه ای به وجود آورد .برای اینکه این آرمدان تحقدق یابدد لدازم
است که در آینده ارزش سن بازشناسی شود و سالمندان عهده دار نقش
های جدید شوند (.)23

مﻼﺣﻈههای اﺧﻼﻗی
موضوعات اخلاقی همچدون سدرقت ادبدی ،رضدایت آگاهانده انتشدار
چندگانه و  ...در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفتهاند.
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با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان ،پدیده سدالمندی تبددیل
به موضوعی چند بعدی گشته که پدرداختن بده تمدام ابعداد آن مسدتلزم
نگاهی جامع می باشد .از لحاظ اجتماعی ،تتکرات کلیشه ای نسبت بده
دوران سالمندی گسترش یافته و سبک زندگی و سلامت افراد جامعه را
تحت تاثیر قرار داده است .بر این اسا پدرداختن بده اخلداق اجتمداعی
برای ارتقا امنیت و سلامت افراد بیش از پیش ضروری به نظر می رسدد.
تبعیض سنی یا کلیشه منتی علیه سالمندی یکی از متداول تدرین مددل
های تبعیض در جامعه امروزی می باشد که با بی تتداوتی اجتمداعی در
برابر این بی اخلاقی همراه است و سیاست رسمی بدرای از بدین بدردن
این تبعیض وجود ندارد .مطالعات بیان می کنند که رسانه هدا در شدکل
گیری تتکرات کلیشه ای علیه سالمندی نقش دارند .رسانه ها با تبلیغات
گسترده و الراق در اهمیت و ارزش جوانی و زیبایی و حتدظ آن فرایندد
حیات را نادیده می انگارند که پیامدهای اجتماعی آن تبعیض سنی مدی
باشد .رسانه ها با نادیده گرفتن ارزش هایی مانند پختگی روانشدناختی،
خرد و درایت که در نتیجه افزایش سن حاصدل مدی شدود بده تتکدرات
قالبی علیه سالمندی دامن می زنند .این تتکرات قالبی تاییدی بر نظریه
کنترل وحشت می باشند که افراد را با اضطرا پیدر شددن روبدرو مدی
کنند .در این مطالعه پیشنهاد می شود نگرش منتی به سالمندی کده در
تعامل با سالمندان تاثیرگذار اسدت و موجدب بدی اخلداقی اجتمداعی در

واژه نامه
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کلیشه
پیر ستیزی
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تبعیض سنی
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فرایند حیات
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15.Life process
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