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ABSTRACT
Background The use of communication technologies enables the older people to deal with limitations

and problems of modern life.
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Objective This study aims to determine the socio-demographic factors predicting the use of common

communication technologies (computers, internet, ATMs, and mobile phones) by the elderly in Iran.
Methods In this descriptive analytical study conducted in 2017, participants were 165 older adults from
Qazvin, Iran who were selected using a cluster sampling method. Data collection tools were a demographic checklist and researcher-made questionnaire for assessing the use of communication technologies. Descriptive tests and multivariate regression analysis were used for data analysis.
Findings The mean age of participants was 68.38±7.89 years. Majority of them reported that they do not
use computer (n=127, 77%) and internet services (n=112, 67.9%). The results of multivariate regression
analysis showed that age (β=-0.209, P=0.002), gender (β=-0.142, P=0.029), educational level (β=0.501,
P=0.000), and financial status (β=0.142, P=0.023) were the predictors of the use of common communication technologies by the older adults.
Conclusion A small percentage of the elderly in Iran use computer and internet. Therefore, it is very
important to hold educational programs for the elderly to get familiar with and use new communication
technologies.

Extended Abstract

1. Introduction

echnology is advancing rapidly, and although older adults tend to keep up with
technology products, a small percentage of
older people use the new technologies [12]. For example,
in 2010, only 31% of American seniors used high-speed
internet, and 48% of people more than 65 years of old used
computers [9, 10]. One of the benefits of using advances

technologies such as mobile phones, computers, internet,
and Automated Teller Machines (ATMs) for older people is
increasing their independence and quality of life [17]. Older
people face several barriers to use new technologies including lower income and educational level, lack of sufficient
skills and motivation, geographical location, and disabilities [10, 18]. The present study aims to determine the sociodemographic predictors of the use of common communication technologies by older people in Iran.
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2. Materials and Methods
In this cross-sectional study, participants were 165 older
people living in Qazvin, Iran who were selected using cluster
sampling method. Inclusion criteria for them were: age ≥60
years, ability to communicate verbally, consent to participate
in the study, and ability to read and write. The older people
with debilitating diseases and disability were excluded from
the study. Data collection tools were a demographic checklist
and a researcher-made questionnaire for assessing technology usage. The questionnaire consisted of 13 yes-no questions
about the use of internet and computer (4 items), ATM (5
items), and mobile phone (4 items). After approving the face
and content validities of the checklist, its test-retest reliability
for a 1-month interval was calculated whose coefficient was
obtained 0.81. Descriptive tests and multivariate regression
analysis were used for data analysis. Normality of data distribution was assessed and approved by Kolmogorov–Smirnov
test. The statistical significance level was set at 0.05.

3. Results
The mean age of participants was 68.38±7.89 years, and
54.5% (n=90) of them were male. Most of them were mar-

ried (n=127, 77%) and financially independent (n=109,
66.1%). Most of older men were able to use ATMs to pay
bills, transfer and withdraw money, while older women
were less likely to use these services. More than 80% of
older men and women were reported to use mobile phones
for making phone calls, but older women rarely used
mobile phones for texting. The results of multivariate regression analyses showed that age (β=-0.209, P=0.002),
gender (β=-0.142, P=0.029), level of education (β=0.501,
P=0.000), financial status (β=0.142, P=0.023) were significant predictors of the use of communication technologies
by older adults (Table 1).

4. Discussion and Conclusion
The majority of older adults do not use computer and
internet services such as online shopping, video calling,
and email. Rupa et al. also reported that most of seniors in
Greece do not use internet services [21]. This result may be
due to illiteracy or low educational levels, lack of knowledge of how to use computers and internet services, or suffering from cognitive, visual, and musculoskeletal problems in many older people. It seems that the majority of
older people in Qazvin, Iran still prefer traditional methods

Table 1. Predictors of the use of common communication technologies by community dwelling elderly people
β

Sig.

95%CI

Age

-0.209

0.002

-0.17, -0.04

-0.143

0.029

-2.16, -0.12

0.04

0.594

-1.03, 1.79

Reading and writing literacy

-

-

-

Elementary and middle school

0.164

0.017

0.25, 2.46

High school diploma and higher level

0.501

0.000

3.01, 5.79

With spouse

-

-

-

With children

-0.055

0.457

-1.99, 0.9

Alone

-0.042

0.579

-1.80, 1.01

0.142

0.023

0.17, 2.20

-0.05

0.411

-1.34, 0.55

Female

Gender

Male

Marital status

Education level

Living arrangements

Financial status

Number of children
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Socio-demographic Variables

With spouse
Without spouse

Independent
Dependent
1-3
≥4
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to advanced technologies such as computers and internet.
Changing this behavior requires appropriate educational
and cultural programs.
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مقاله پژوهشی
نقش عوامل فردی و اجتماعی در پیشبینی استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی توسط سالمندان
میترا حبیباهللپور

1

 ،سیده آمنه مطلبی

2

 ،زهرا مهدیخانی

1

* ،فاطمه محمدی

2

 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علومپزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علومپزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.

تاریخ دریافت 06 :آذر 1399
تاریخ پذیرش 06 :اردیبهشت 1399
تاریخ انتشار 13 :بهمن 1399

زمینه استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی ،سالمندان را قادر میکند که با مشکالت و محدودیتهای زندگی مدرن مقابله کنند.
هدف مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل فردی و اجتماعی پیشبینیکننده استفاده از تکنولوژیهای رایج ارتباطی (کامپیوتر ،اینترنت،
عابربانک و تلفن همراه) توسط سالمندان ساکن شهر قزوین در سال  1396انجام شد.
مواد و روشها در این مطالعه توصیفی تحلیلی 165 ،سالمند به روش نمونهگیری خوشهای از شهر قزوین انتخاب و وارد مطالعه شدند .از
چکلیست مشخصات جمعیتشناختی و پرسشنامه محققساخته میزان استفاده از تکنولوژیهای رایج ارتباطی برای جمعآوری دادهها
استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و رگرسیون چندمتغیره انجام شد.

کلیدواژهها:
سالمند ،تکنولوژی،
کامپیوتر ،اینترنت

یافتهها میانگین سنی شرکتکنندگان  68/38 ± 7/89سال بود .اکثر سالمندان از کامپیوتر ( 77درصد 127 ،نفر) و خدمات اینترنتی (/9
67درصد 112 ،نفر) استفاده نمیکردند .نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سن ( ،)B= -0/209 ،P=0/002جنس ((B= -0/142
 ،P=0/029سطح تحصیالت )(B= 0/501 ،P=0/000و وضعیت اقتصادی ( (B = 0/142 ،P= 0/023پیشبینیکنندههای استفاده از
تکنولوژی توسط سالمندان هستند.
نتیجهگیری بر اساس نتایج این مطالعه ،درصد کمی از سالمندان از خدمات کامپیوتری و اینترنت استفاده میکردند؛ بنابراین برگزاری
برنامههای آموزشی برای سالمندان برای آشنا شدن و همچنین استفاده از تکنولوژیهای جدید ارتباطی بسیار ضروری به نظر میرسد.

مقدمه
یکی از وقایع اجتنابناپذیر در زندگی هر انسان که همه جوامع
امروزه با آن روبهرو هستند پدیده سالمندی است [ .]1افزايش
طول عمر و فزوني جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن
 21به دنبال ارتقاي سالمت و افزايش سالهاي زندگي است [.]2
سازمان بهداشت جهانی تا سال  ، 2000تعداد افراد  60سال و
بیشتر از آن را حدود  600میلیون نفر اعالم کرده است [ .]3در
ایران نیز پیشبینی میشود که جمعیت باالی  60سال در سال
 2021به بیش از  10درصد و در سال  2050به بیش از 20
درصد جمعیت کل کشور برسد [.]4، 5
تکنولوژی به معنای فناوریهای روزمره دیجیتال از جمله
دستگاههایی مانند تلفن همراه ،رایانه و اینترنت و برنامههای
مختلف شامل ایمیل و شبکههای اجتماعی است که افراد برای

برقراری ارتباط با دیگران استفاده میکنند [ .]6ظهور و گسترش
تکنولوژیهای متنوع ،پتانسیل عظیمی را در اختیار جوامع قرار
داده است تا با استفاده از آن بسیاری از مشکالت و اهداف دشوار
آسان شود .تکنولوژیهای اطالعاتی با تغییر کانالهای ارتباطی،
تغییرات فرهنگی و اجتماعی گستردهتری را به همراه آورده و
مسیرهای ارتباطی بیشتری را پیشِروی افراد قرار داده است .در
کنار منافع عمومی این ابزارها ،تکنولوژی خدماتی را برای حمایت
ش از این امکانی برای آنها
از سالمندان ممکن کرده است که تا پی 
نبود [ .]7، 8متأسفانه درصد کمی از سالمندان از تکنولوژیهای
جدید استفاده میکنند؛ برای مثال در سال  2010تنها  31درصد
از سالمندان آمریکایی از اینترنت پُرسرعت و  48درصد از افراد
باالی  65سال از رایانه استفاده میکردند [ .]9، 10بر اساس
اطالعات مربوط به میزان استفاده خانوارهای ایرانی از ابزارهایی
مربوط به تکنولوژی ،مشاهده میشود که با وجود افزایش ضریب

* نویسنده مسئول:
دکتر فاطمه محمدی
نشانی :قزوین ،دانشگاه علومپزشکی قزوین ،پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت.
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نفوذ استفاده از این ابزارها در میان گروههای سنی مختلف ،این
رشد برای گروههای سنی باال ،بسیار محدود بوده است؛ برای
مثال ،متوسط ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در کشور برابر با
 30درصد است که این نرخ برای گروههای سنی  50تا  74سال،
 6/4درصد و برای گروههای سنی بیشتر از  75سال کمتر از 0/1
درصد بوده است [.]11
از طرفی تكنولوژي با سرعت زيادي در حال پيشرفت است و
سالمندان به همگام شدن با محصوالت فناوري تمايل دارند ،ولی
معموالً شكافي عميق بين آنان با دنياي تکنولوژی وجود دارد
[ .]12تکنولوژی ب ه طور فزایندهای در زندگی روزمره ما مورد
استفاده قرار میگیرد و روشهای جدید و کارآمدی را برای انجام
ی که
بسیاری از فعالیتهای روزمره ارائه کرده است [ .]13از آنجای 
حدود  90درصد سالمندان زمانشان را برای انجام کارهای خود
ی میتواند
در منزل سپری میکنند ،بنابراین استفاده از تکنولوژ 
سبب حمایت سالمندان در انجام کارها شود [.]14، 15
از مزایای استفاده سالمندان از تکنولوژیهای پیشرفته از
جمله تلفن همراه ،کامپیوتر ،اینترنت و دستگاههای خودپرداز،
افزایش استقالل و بهبود کیفیت زندگیشان است []16؛ برای
مثال دستگاههای خودپرداز سنگ بنای اساسی در نظام پول
الکترونیک به شمار میروند که در زندگی امروزه بسیار پُرکاربرد
است [ .]17سالمندان همچنین میتوانند از تلفن همراه برای
صرفهجویی در زمان و کمکهای فوری و ارتقای سالمتی استفاده
کنند [ .]14عواملی مثل درآمد پایین ،تحصیالت ،نداشتن مهارت
کافی ،نداشتن انگیزه ،موقعیت جغرافیایی و ناتوانیهای احتمالی
از جمله موانع بر سر راه سالمندان برای استفاده از تکنولوژیهای
جدید است [.]10، 17
در جامع ه امروزی انجام کارها بدون شناخت تکنولوژی و
استفاده از آن ممکن نیست و از سوی دیگر تاکنون هیچگونه
بررسی علمی برای تعیین استفاده از تکنولوژی در سالمندان در
ایران انجا م نشده است .با توجه به افزایش جمعیت سالمندان
الزم است آماری از استفاده سالمندان از تکنولوژیها به دست
آورده و راهکارهایی برای افزایش استفاده از این فناوریها در آنها
تدارک دیده شود تا بتوان متناسب با رشد جمعیت سالمندان
کیفیت زندگی آنها را نیز بهبود بخشید؛ بنابراین مطالعه حاضر
با هدف تعیین پیشبینیکنندههای فردی و اجتماعی استفاده از
تکنولوژیهای رایج ارتباطی در سالمندان شهر قزوین انجام شد.

مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی تحلیلی 165 ،سالمند ساکن شهر
قزوین با روش خوشهای انتخاب شدند .برای این منظور ،شهر
قزوین به  5خوشه شامل شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز
تقسیم و در هر خوشه ،بر اساس تراکم پارکها و مساجد ،تعدادی
از آنها ،به تصادف انتخاب شدند .سپس ،سالمندان به روش
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دردسترس بر اساس معیارهای ورود و خروج از این اماکن انتخاب
و وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن
سن  60سال و باالتر ،توانایی ارتباط کالمی در حد پاسخگویی
به سؤاالت ،تمایل به شرکت در مطالعه و داشتن سواد در حد
خواندن و نوشتن و معیارهای خروج شامل ابتال به بیماریهای
ناتوانکننده و معلولیت بود .نمونهگیری طی ماههای اردیبهشت و
مرداد سال  1396انجام شد.
طبق فرمول شماره  1با در نظر گرفتن  ،α=0/05و ،P=0/5
z =1/96و  d=0/08حجم نمونه  150نفر محاسبه شد.
.1

])Z( 1- α )2 [p(1-p
2
=
d2

=n

از پرسشنامه مشخصات جمعیتشناختی شامل سن ،جنس،
تحصیالت ،وضعیت تأهل ،وضعیت اقتصادی ،نحوه زندگی ،محل
سکونت و چکلیست محققساخته برای جمعآوری دادهها
استفاده شد .وضعیت اقتصادی مستقل شامل داشتن حقوق
ماهانه و منزل مسکونی بود .پرسشنامه محققساخته استفاده از
تکنولوژی ،شامل سیزده سؤال با پاسخ بله و خیر درباره استفاده
از اینترنت و کامپیوتر (چهار سؤال) ،عابربانک (پنج سؤال) و تلفن
همراه (چهار سؤال) بود .با توجه به اینکه ،به جواب بله ،نمره  1و
جواب خیر نمره صفر اختصاص داده شد ،حداقل و حداکثر نمره
دریافت شده بین صفر تا  13بود .نمره باالتر به معنای استفاده
بیشتر از تکنولوژیهای ارتباطی توسط سالمندان بود.
برای تعیین روایی محتوا ،ابزار بهده نفر از استادان سالمندشناسی،
سالمت سالمندی ،سالمت جامعه و آموزش پرستاری داده شد تا
در ارتباط با معیارهای دستور زبان ،استفاده از واژههای مناسب و
محتوای پرسشنامه اظهار نظر کنند .جهت بررسی روایی صوری
کیفی ،از ده نفر از سالمندان در خصوص سطح دشواری ،میزان
عدم تناسب ،ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات
در آیتمهای ابزار ،نظرخواهی شد .بعد از به کار بردن پیشنهادات
دادهشده توسط استادان و سالمندان ،پرسشنامههای اصالحشده
به روش مصاحبه با ده سالمند کامل شد و بعد از گذشت دو
هفته مجدداً پرسشنامهها برای همان سالمندان تکمیل شد و
ضریب همبستگی آزمون بازآزمون محاسبه شد که در سطح قابل
قبول  r=0/81به دست آمد .پایایی درونی آیتمی نیز با محاسبه
کودروریچاردسون 1با میزان  0/756تأیید شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 22
انجام شد .از شاخصهای آمار توصيفي نظير فراوانی و درصدها
برای توصیف دادههای کیفی و ميانگين و انحراف معيار برای
دادههای کمی استفاده شد .برای تعیین عوامل پیشبینیکننده

میترا حبیباهللپور و همکاران .نقش عوامل فردی و اجتماعی در پیشبینی استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی توسط سالمندان

1. Kuder - Richardson

بهمن و اسفند  . 1399دوره  . 24شماره 6

جدول .1مشخصات جمعیتشناختی سالمندان شرکتکننده در مطالعه
تعداد (درصد)

متغیر

مرد

(90)54/5

زن

(75 )45/5

بدون همسر

(38 )23

همسردار

(127 )77

خواندن و نوشتن

(58 )35/2

ابتدایی و دبیرستان

(59)35/7

دیپلم و باالتر

(48 )29/1

تنها

(38 )23

با همسر

(94)57

با فرزند و دیگران

(33 )20

مستقل

(109 )66/1

وابسته

(56 )33/9

1-2

(35 )21/2

3-4

(63 )38/2

5-16

(66 )40

جنس

وضعیت تأهل

تحصیالت

نحوه زندگی

وضعیت اقتصادی

تعداد فرزندان

استفاده از تکنولوژیهای رایج از رگرسیون چندمتغیره 2استفاده
شد .نرمال بودن دادهها با کولموگروف اسمیرنف ،چولگی و
کشیدگی بررسی و تأیید شد .سطح معناداری کمتر از  0/05در
نظر گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه میانگین سنی شرکتکنندگان 68/38±7/89
سال بود .میانگین سنی زنان و مردان سالمند به ترتیب
 68/60±7/50و  68/19±8/24سال بود .مشخصات فردی
شرکتکنندگان در جدول شماره  1گزارش شده است.
مطابق جدول شماره  ،2بیش از  80درصد سالمندان از خریدهای
اینترنتی ،برقراری تماس تصویری با اینترنت و خدمات ایمیل استفاده
نمیکردند .در زمینه خدمات عابربانک ،بیشتر سالمندان مرد قادر به
ل و انتقال و برداشت
استفاده از عابربانک جهت پرداخت قبوض ،نق 
وجه بودند؛ در حالیکه سالمندان زن از این خدمات کمتر استفاده
میکردند .همچنین بیش از  80درصد سالمندان مرد و زن از تلفن
همراه جهت برقراری تماس تلفنی استفاده میکردند؛ اما سالمندان
زن بهندرت از خدمات پیامکی تلفن همراه بهره میبردند.
2. Multiple Regression

نتایج رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد که سن ،جنس،
سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی پیشبینیکنندههای استفاده
از تکنولوژی توسط سالمندان معرفی شدند؛ به طوری که افزایش
سن با کاهش استفاده از تکنولوژی توسط سالمندان ارتباط
داشت .سالمندان مرد ،با تحصیالت ابتدایی و باالتر و مستقل از
نظر اقتصادی نسبت به سایر سالمندان به طور معناداری بیشتر از
تکنولوژیهای رایج استفاده میکردند (جدول شماره .)3
بر اساس نتایج بهدستآمده ،مدل رگرسیون با میزان آماره
( )F=18/025 ،P>0/001معنادار و بین متغیرهای مستقل
و وابسته رابطه خطی وجود دارد .همچنین با توجه به مقادیر
( VIFعامل تورم واریانس) کمتر از  ،5فرض عدم همخطی بین
متغیرهای مستقل و با مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ،1/853
فرض استقالل بین خطاهای مدل تأیید میشود .درنهایت مدل
برآوردشده 54 ،درصد استفاده از تکنولوژیهای رایج ارتباطی را
توسط سالمندان ( ،)R2= 0 /54پیشگویی میکند.

بحث و نتیجهگیری
با وجود توسعه و کاربرد روزافزون ابزارهای متنوع ارتباطی ،آمارها
حکایت از وجود شکاف سنی و بهرهمندی اندک سالمندان از این
ابزارها دارد [ .]18بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،اکثر سالمندان از
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جدول  .2میزان استفاده یا عدم استفاده سالمندان از تکنولوژیهای رایج (کامپیوتر ،عابربانک و تلفن همراه)
سؤال

بله

مرد

تعداد (درصد)
زن

خیر

بله

 .1آیا شما بهطورکلی از کامپیوتر استفاده میکنید؟

(31 )34/4

(59 )65/6

(7 )9/3

(68 )90/7

 .2آیا شما از اینترنت استفاده میکنید؟

(38 )42/2

(52 )57/8

(15 )20/0

(60)80/0

(53 )32/1

 .3آیا مایحتاج خود را بهصورت اینترنتی خریداری میکنید؟

(16 )17/8

(74 )82/2

(10)13/3

(65)86/7

(26 )15/8

(139 )84/2

 .4آیا تماس تصویری از طریق اینترنت با اطرافیان برقرار میکنید؟

(21 )23/3

(69 )76/7

(15 )20/0

(60)80/0

(36)21/8

(129)78/2

 .5آیا تاکنون پیامی را از طریق ایمیل ارسال یا دریافت کردهاید؟

(19 )21/1

(71 )78/9

(4 )5/3

(71)94/7

(23)13/9

(142 )86/1

 .6آیا شما از عابربانک استفاده میکنید؟

(72 )80/0

(18 )20/0

(33)44/0

(42)56/0

(105 )63/6

(60)36/4

 .7آیا قادر به پرداخت قبوض از عابربانک هستید؟

(58 )64/4

(32 )35/6

(13)17/3

(62)82/7

(71)43/0

(94)57/0

 .8آیا قادر به نقلوانتقال با استفاده از عابربانک هستید؟

(52 )57/8

(38 )42/2

(17)22/7

(58)77/3

(69)41/8

(96)58/2

 .9آیا قادر به برداشت وجه از طریق عابربانک هستید؟

(73 )81/1

(17 )18/9

(34)45/3

(41)54/7

(107 )64/8

(58 )35/2

 .10آیا شما از تلفن همراه استفاده میکنید؟

(78 )86/7

(12 )13/3

(62)82/7

(13)17/3

(140)84/8

(25)15/2

 .11آیا قادر به برقراری تماس تلفنی با تلفن همراه هستید؟

(81 )90/0

(9 )10/0

(58)77/3

(17)22/7

(139)84/2

(26)15/8

 .12آیا قادر به ارسال پیامک با تلفن همراه هستید؟

(48 )53/3

(42 )46/7

(19)25/3

(56)74/7

(67 )40/6

(98)59/4

 .13آیا قادر به خواندن پیامکهای ورودی به تلفن همراهتان هستید؟

(56 )62/2

(34 )37/8

(25)33/3

(50 )67/7

(81 )49/1

(84 )50/9

خدمات کامپیوتری و اینترنت از جمله خریدهای اینترنتی ،برقراری
تماس تصویری با اینترنت و خدمات ایمیل استفاده نمیکردند که
3
همراستا با نتایج بسیاری از مطالعات گذشته است .بهعنوانمثال چن
و همکاران در یک مطالع ه مروری نشان دادند که فقط  12درصد
سالمندان در مقایسه با  65درصد جوانان در طی  12ماه از کامپیوتر
استفاده میکردند [ .]19روپا 4و همکاران ( )2010نیز گزارش کردند
اکثر سالمندان یونانی از خدمات اینترنتی استفاده نمیکردند [.]20
این نتیجه را میتوان اینگونه توجیه کرد که اکثر سالمندان به علت
بیسواد بودن یا سطح تحصیالت پایین ،عدم دانش استفاده از کامپیوتر
و خدمات اینترنتی و همچنین داشتن مشکالت شناختی ،بینایی و
حرکتی قادر به استفاده از و کار کردن با کامپیوتر نمیباشند .اگرچه،
برادی و همکاران ( )2010دریافتند که نگرش سالمندان به استفاده
از رایانه مثبت است [ .]21نایاک 5و همکاران ( )2010نیز نشان دادند
که سالمندان اغلب برای اهدافی نظیر پیامرسانی الکترونیکی ،گرفتن
اطالعاتی در زمینه محصوالت ،پیگیری اخبار ،خرید اینترنتی و انجام
کارهای بانکی از اینترنت استفاده میکنند [ .]22مغایر بودن این نتایج
ممکن است به علت تفاوت در جامعه مورد مطالعه باشد؛ به طوری
که آگاهی ،شرایط و امکانات سالمندان در کشورهای پیشرفته قابل
مقایسه با کشورهایدر حالتوسعه نیست.

خیر

بله

(38)23/0

(127 )77/0
(112)67/9

خیر

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،سن ،رابطه معنیدار و قوی با
استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی داشت و با افزایش سن میزان
استفاده از تکنولوژیهای رایج بهطور معناداری کاهش مییافت.
در مطالعه لیو 6و همکاران نیز میزان استفاده از اینترنت ،عابربانک
و تلفن با سن ارتباط معکوس و معناداری داشت؛ به طوری که با
افزایش سن ،میزان استفاده کاهش مییافت [ .]23نتایج مطالعه
سیمونووا 7و همکاران ( )2017روی سالمندان چک نیز همسو
با نتایج این مطالعه بود [ .]24همچنین بر اساس برآوردهای
انجامشده ،سالمندان باالی  65سال ساکن کشورهای پیشرفته
به میزان یکدهم سایر گروههای سنی از تکنولوژیهای رایج
استفاده میکردند که قطعاً این شکافدر کشورهایدر حالتوسعه
گستردهتر است [ .]23کاربرد تکنولوژیدر سنین مختلف ،متفاوت
است و تحت تأثیر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی است [.]25
همچنین ،با افزایش سن ،ظرفیت جسمانی و شناختی سالمندان
تحلیل میرود و بنابراین امکان یادگیری و استفاده از تکنولوژیهای
جدید در آنها محدود میشود.
نتایج مطالعه حاضر همراستا با نتایج بسیاری از مطالعات
پیشین نشان داد که مردان سالمند بهطور معناداری بیشتر از
زنان سالمند از تکنولوژی استفاده میکردند []21، 23؛ چراکه

3. Chen
4. Roupa
5. Nayak
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جدول  .3نتایج پیشبینیکنندههای استفاده از تکنولوژیهای رایج در سالمندان ساکن جامعه
متغیرهای جمعیتشناختی

سن
جنس

تأهل

تحصیالت

نحو ه زندگی

وضعیت اقتصادی

تعداد فرزندان

بتا

سطح معنیداری استانداردشده

)B(95%CI

-0/209

0/002

-0/17 ،-0/04

-0/142

0/029

-2/16 ،-0/12

0/04

0/594

-1/03 ،1/79

خواندن و نوشتن

-

-

-

ابتدایی و راهنمایی

0/164

0/017

0/25 ،2/46

دیپلم و باالتر

0/501

0/000

3/01 ،5/79

با همسر

-

-

-

با فرزندان

-0/055

0/457

-1/99 ،0/90

تنها

-0/042

0/579

-1/80 ،1/01

0/142

0/023

0/17 ،2/20

-0/05

0/411

-1/34 ،0/55

سن سالمندان
زن
مرد
همسردار
بدون همسر

مستقل
وابسته
1-3
 4و بیشتر

مردان و زنان با شکل و اهداف متفاوتی از اینترنت استفاده
میکنند .از طرف دیگر زنان سالمند نسبت به مردان از مهارت
کمتری برای استفاده از رایانه و اینترنت برخوردار بوده و در هنگام
استفاده از تکنولوژیهای جدید دچار اضطراب میشوند [26
 .]22،همچنین این نتیجه میتواند به دلیل وجود محدودیتهایی
برای زنان سالمند چون عدم دسترسی به تعلیم و تحصیل ،عدم
اشتغال در بیرون از منزل و تعامالت اجتماعی کمتر باشد.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،سطح تحصیالت بهعنوان یکی
دیگر از پیشبینیکنندههای فردی اجتماعی مهم برای استفاده
از تکنولوژی در سالمندان معرفی شد؛ به طوری که سالمندان با
سطح تحصیالت باالتر به طور معناداری بیشتر از سایر سالمندان
از تکنولوژیهای رایج ارتباطی استفاده میکردند .نتایج مطالعات
پیشین نیز مؤید آن بود که تحصیالت باالتر عامل مهم در جهت
کاهش شکاف کاربرد تکنولوژی بین سالمندان نسبت به جوانان
است [ .]27در این رابطه میتوان اظهار كرد که سطح تحصیالت
باالتر امکان یادگیری روش استفاده از تکنولوژیهایی مثل رایانه
یا موبایل و انجام مهارتهای استفاده از اینترنت را ارتقا بخشیده
و شرایط را برای استفاده از این ابزارهای ارتباطی مهیا میکند.
همچنین در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی به عنوان یک
پیشبینیکننده میزان کاربرد تکنولوژیهای ارتباطی در

سالمندان مطرح شد؛ به طوری که میزان استفاده از تکنولوژی
در سالمندان با وضعیت اقتصادی باال ،بیشتر بود .در این رابطه
میتوان اظهار داشت که سطح اقتصادی بهتر ،از طریق عواملی
مانند داشتن جایگاه اجتماعی بـاالتر ،احساس نیاز برای خریدهای
اینترنتی ،نیاز به استفاده از عابربانک و داشتن درآمد الزم برای
پرداخت هزینههای مربوط به آموزش و یادگیری میتواند در
افزایش استفاده از تکنولوژیدر سالمندان مؤثر باشد .اگرچه ،باسخا
و همکاران ( )2019نتوانستند ارتباطی بین وضعیت اقتصادی و
استفاده از تکنولوژی توسط سالمندان مشخص کنند .دلیل این
مغایرت میتواند نوع نمونه باشد؛ به طوری که در مطالعه آنها
سالمندان شرکتکننده از درآمدی متوسط به باال برخوردار بودند
و بنابراین امکان مقایسه آن با سالمندان با درآمد پایین نبود [.]11
با توجه به نتایج ،به نظر میرسد بسیاری از سالمندان شهر
قزوین کماکان به روشهای سنتی وابسته بوده و از تکنولوژیهای
رایج مثل رایانه و اینترنت استفاده چندانی نمیکنند .تغییر این
رفتار ،نیازمند برنامههای آموزشی و فرهنگی است .امید است که
متخصصان فنی حوزه تکنولوژی ارتباطات از طریق تولید و ارائه
نرمافزارها و برنامههای مرتبط با سالمندان زمینه را برای استفاده
آنها فراهم کنند .همچنین در راستای نتایج تحقیق حاضر،
میتوان تحقیقاتی در زمینه تأثیر استفاده از تکنولوژی در افزایش
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کیفیت زندگی سالمندان طراحی و اجرا کرد .با توجه به اینکه
نمونههای مطالعه از محلهای تجمع سالمندان گرفته شده بود،
تعمیم نتایج به سالمندانی که در این مراکز حضور نداشتند مانند
سالمندان ناتوان و سالمندان ساکن در مراکز شبانهروزی را با
مشکل مواجه میکند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

قبل از جمعآوری دادهها و بعد از بیان اهداف مطالعه و اطمینان
دادن درباره محرمانه ماندن اطالعات دادهشده ،از شرکتکنندگان
رضایتنامه کتبی گرفته شد .این مطالعهدر کمیته اخالقدانشگاه
علومپزشکی قزوین با ُکد  IR.QUMS.REC.1396.164ثبت شد.
حامي مالي

مقالهی حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی دنشجویی در گروه
پرستاری و مامی ،دانشگاه علوم پرشکی قزوین بود (کد تحقیق:
 .)23671.6.28معاونت پژوهشی دانشگاه علومپزشکی قزوین
حامی مالی این پروژه بوده است.
مشارکت نویسندگان

روششناسی ،جستوجوی منابع و آماده کردن پیشنویس
اولیه :همه نویسندگان؛ تجزیه و تحلیلدادهها :سیده آمنه مطلبی؛
ویراستاری :سیده آمنه مطلبی و فاطمه محمدی؛ مدیریت پروژه:
فاطمه محمدی.
تعارض منافع

نویسندگان اعالم میدارند که در مقاله حاضر هیچگونه تعارض
منافع وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علومپزشکی قزوین برای
حمایت مالی جهت انجام این پروژه تقدیر و تشکر میکنیم.
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