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 چکیده
های ناشی از این به استفاده فراوان سالمندان از تلویزیون، افزایش جمعیت سالمندی در کشور و چالش با توجه

هایی با محتوا و ساختار مناسب، جامعه را برای داشتن تواند با ساخت و ارائه برنامه افزایش، تلویزیون می

 زندگی از حمایت در تلویزیون نقشاین پژوهش با هدف دستیابی به سالمندی موفق و فعال آماده سازد. 

گانه 22انجام شده است. گردآوری اطالعات با روش پیمایشی، جامعۀ آماری سالمندان در مناطق  سالمندی

ای سه گیری خوشهگانه شهر تهران و با روش نمونه22نفر از سالمندان مناطق 400شهر تهران، نمونۀ آماری 

ساخته، روایی و اعتبار پرسشنامه صوری و محتوایی و  امه محققای بود. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنمرحله

از سالمندان تهرانی بینندۀ  درصد84 ها نشان دادمحاسبه شد. یافته 8964/0پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

کسب »درصد با هدف 6/42، «سرگرمی و گذران وقت»آنان با هدف  درصد5/51بودند؛  های تلویزیونبرنامه

به  درصد بینندگان سالمند1/60کردند. تلویزیون تماشا می« آموزش»درصد با هدف 4/2و « و اخبار اطالعات

و « سخنرانی»درصد به 7/10، «مستند»درصد به 7/16، «فیلم»درصد به 9/17، «سریال»درصد به 47، «اخبار»

، «اخبار»های تر به برنامهو مردان بیش«فیلم»و « سریال»عالقه داشتند، زنان بیشتر به « موسیقی»درصد به 3/8

 مند بودند.  عالقه« موسیقی»و « مستند»

 : حمایت، زندگی سالمندی، سیمای جمهوری اسالمی ایران، نقش تلویزیون، کالنشهر تهران.واژگان کلیدی
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 مقدمه

جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه به عللی از قبیل پیشرفت دانش پزشکی در 

سازی محیط،  های عفونی، سالمناسیون، داروهای آنتی بیوتیک، کنترل بیماریزمینۀ واکسی

کاهش مرگ و میر نوزادان، کاهش باروری؛ تغییرو تحول اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، رفاهی؛ 

 های جدید، بهبود وضعیت تغذیه و... رو به افزایش است. کارگیری فنّاوری به

تقریباً همه کشورهای جهان شاهد افزایش میزان  ای جهانی است.سالمندی جمعیت پدیده

و نسبت افراد مسن در جمعیت کشورشان هستند. در اوایل قرن بیستم امید زندگی در جهان 

میزان  1955سال به باال بودند. بعد ازسال  60درصد از مردم 4سال بود و فقط  48در بدو تولد 

شود  بینی میپیش1سازمان جهانی بهداشت سال افزایش یافت. براساس برآورد و اعالم 65آن به 

های جمعیتی بینیسال برسد. براساس پیش 76امید به زندگی درجهان به  2050تا سال 

درصد از کل 3/12میلیون نفر ) 901سال به باال از حدود  60سازمان ملل متحد جمعیت 

از کل درصد 5/16) 2030میلیارد نفردر سال 4/1به حدود  2015جمعیت جهان( درسال 

درصد از کل جمعیت جهان( می5/21) 2050میلیارد نفر در سال  1/2جمعیت جهان( و به 

 2050رسد. این روند در آمریکای التین و آسیا بیش از سایر نقاط جهان خواهد بود و تا سال 

 10درصد در آسیا خواهد رسید و در واقع از هر 45برابری در آمریکای التین و 3/1به رشدی 

 World Population Aging)نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد 8د، نفرسالمن

Report  ،2015:2-3.)  میلیون  703سال جهان بالغ بر  65تعداد افراد باالی  2019در سال

به یک و نیم بیلیون  2050بینی شده است تعداد جمعیت سالمند جهان در سال  بوده و پیش

به  1990درصد در سال 6سال و بیشتر افزایش یافته و از 65معیت نفر برسد. در جهان سهم ج

برسد، در  2050درصد در سال 16شود به  بینی می رسیده است و پیش 2019درصد در سال 9

 World Population Aging)سال و بیشتر سن خواهد بود  65نفر یک نفردارای  6نتیجه از هر 

Report
  ،2019 :7 .) 

ایران نیز رخ داده است. در ایران جمعیت سالمندان نسبت به کل  این تغییر جمعیت در

سرشماری عمومی کشور سیر صعودی داشته است. ایران کشوری است که  7جمعیت در فاصله 

سال و  65سال و بیشتر و  60ساختار سنی سالخورده خواهد داشت. جمعیت  21تا اواسط قرن 

، 6159676) 1390(، 3652045، 5114110) 1385های  بیشتر ایران به ترتیب طی سال

                                                           
1 . WHO – World Health Organization 
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سال به باال در ایران از  60( بوده است. جمعیت 4817518، 7414091) 1395(، 4296769

خواهد رسید. جمعیت  2050% در سال  5/31و  1410در سال  4/14به  1390در سال  2/9

ه باال در سال ب 65سال به باال و  60نفر بوده و جمعیت  8737510، 1395شهر تهران در سال 

درصد کل( نفر 41/8) 735695درصد کل( و 7/12) 1111460به ترتیب  1395تهران در سال 

 (. 1395، 1390، 1385های نفوس و مسکن، بوده است )سرشماری

های اجتماعی، ای در زمینهعالوه بر تغییرات جمعیتی در سالمندان ایران، تغییرات گسترده

های مهاجرتی از روستا به شهر، تبدیل سته است. جریاناقتصادی سالمندان نیز به وقوع پیو

های مزمن و غیرمسری، ای، افزایش سهم بیماریهای هستههای گسترده به خانوادهخانواده

ها و تضعیف بیشتر آنها، موجب تغییرات اجتماعی وتغییر در روابط خانوادگی و میان نسل

ی و جنسیتی و... در میان سالمندان شده های اجتماعها و نابرابری پیدایش و گسترش تفاوت

پذیر مبدل های آسیب است، که آثار قابل توجهی بر زندگی سالمندان گذاشته و آنها را به گروه

 ساخته است. 

گیرد. سالمندی فرآیندی زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر می

دهد  های اجتماعی متفاوت درآن رخ میو واکنشها تغییرات فیزیولوژی و روانی به همراه کنش

های مختلف نوجوانی تا میانسالی بر زندگی سالمند پیوندد. دورانهایی به وقوع میو محدودیت

گذارد. سالمند فردی است که با توجه به هرم نیازهای مزلو دارای نیازهای جسمی و تأثیر می

آمریکایی نیازهای بشری را به پنج طبقه  شناس روانی، اجتماعی و اقتصادی است. مزلو روان

نیازهای  – 3نیازهای ایمنی یا تأمینی،  – 2نیازهای فیزیولوِژی،  - 1تقسیم کرده است: 

 (. 181: 1384نیازهای خودیابی )غنوی،  – 5نیازهای احترام و  – 4اجتماعی و تعلق، 

ی و مراقبت در های اصلی زندگی هر فردی شامل زندگی مستقل، سالمتابعاد و زمینه

طور  زندگی، اشتغال و سرگرمی است و با سالمند شدن نیاز به حمایت دارد. این چهار وجه، به

های جهانی جامع مرتبط با سالمندی فعال و رفاه اوست، در این زمینه از طرف سازمان

ها به مکان خاصی اختصاص ندارد و گیرد. البته این مقولهای انجام می تحقیقات گسترده

 Bridging)ها نیاز دارند های یکسانی در این زمینههروندان سالمند، در همه جهان به حمایتش

Research in Ageing and Development  ،2012 .) 

های زیادی برای ترویج سالمندی فعال ها و سیاستگذاریریزیدر کشورهای پیشرفته، برنامه

را سال سالمندی فعال و همبستگی میان  2012طوری که اتحادیه اروپا سال  گیرد، بهانجام می
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ها هایی جهت سالمندی فعال و انسجام میان نسلراهنماییها و ها نام گذاری کرد و ایدهنسل

برای ترویج سالمندی فعال در اشتغال، سالمندی فعال در جامعه، سالمندی سالم و زندگی 

 EU support to localاتخاذ کرد )ها و تمهیداتی ها مطرح و طرحمستقل، همبستگی میان نسل

and regional actors  ،2011 .) 

، و جامعه را ها، خانوادهافرادای از عوامل بستگی دارد که سالمندی فعال و موفق به مجموعه

گیرد. این عوامل، مواردی چون سبک زندگی سالم در همه مراحل زندگی؛ محیط در بر می

اقتصادی؛ خدمات اجتماعی و بهداشتی،  –تماعی فیزیکی؛ محیط اجتماعی؛ حمایت اج

آموزشی؛ سرگرمی و گذران اوقات فراغت است. یکی از ابزارهایی را که سالمندان با توجه به 

های جمعی دهند، رسانه شرایط جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی خود مورد استفاده قرار می

کنند و  های آن میرف تماشای برنامهویژه تلویزیون است. سالمندان زمان زیادی را ص و به

رود. تلویزیون در زندگی سالمند عالوه بر شمار می های آنها بهتلویزیون دوست و همدم تنهایی

 های آموزشی و اطالعاتی نیز قابل استفاده است. ای برای گذران اوقات فراغت در زمینهوسیله

مطرح است که آیا تلویزیون  با توجه به افزایش جمعیت سالمندی در ایران این سؤال

های ناشی از این افزایش وسیله مناسبی باشد و با شناخت نیازهای تواند برای مواجه باچالش می

های تلویزیونی مورد سالمندان ایرانی بتوان از آن در جهت حمایت از آنها استفاده کرد. برنامه

مدتی تهیه و پخش شود؟ و با در  توجه سالمندان با چه محتوا و قالبی و در چه زمانی و به چه

توان در پیشنهاد رسانی، آموزشی و سرگرمی چگونه از این اهداف مینظر گرفتن اهداف اطالع

اندرکاران و ها و مسئوالن و دستسازی برای سالمندان، مراقبین، خانوادهالگوهای مناسب برنامه

ها و ها و سیاستگذاریریزیربرنامهتواند د نهادهای مرتبط با سالمندی استفاده کرد، و آیا می

، فعال، با های تلویزیون در سالمندی موفقکار کرفته شود؟ آیا تلویزیون و برنامه وضع قوانین به

تواند نقش داشته باشد و در مجوع نقش تلویزیون  ها مینشاط و بهبود روابط میان نسل

 درحمایت از زندگی سالمندی در کالنشهر تهران چیست؟

 ت و ضرورت پژوهشاهمی

های فیزیکی، رویارویی با مشکالت، توان مالی، ارتباطات  طور طبیعی در فعالیت فرآیند پیری به

آورد. گذشته هر فرد تأثیر فراوانی بر زندگی دوران وجود می هایی بهاجتماعی محدودیت

ها، اده، حفظ دوستیهای خود، ایمان به خدا، مراقبت از خانو سالمندی او دارد. افتخار به فعالیت
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خوش اخالق و خوشرو بودن، سیگار نکشیدن، تغذیه مناسب، آمادگی برای دوران پیری در 

 داشتن سالمندی فعال و با نشاط بسیار مؤثر است. 

 2050بر اساس برآورد و اعالم سازمان جهانی بهداشت نسبت جمعیت سالمند تا سال 

درصد جمعیت کل کشور خواهد 5/31ر ایران به درصد و د24درصد، درآسیا به 5/21درجهان به 

 85یا  80تر )رسید. یکی از نکات مهم در فرآیند سالخوردگی، افزایش سالخوردگان سالخورده

 کند. طلب می های بهداشتی، رفاهی و حمایتیریزیای را در برنامهسال( است که توجه ویژه

ای دارد. نسبت قتصادی و بودجهافزایش جمعیت سالمند، نتایج قابل مالحظه اجتماعی، ا

وابستگی باالتر سالمندی چالشی برای حفظ مستمری، سالمت و سایر خدمات اجتماعی 

توان هایی برای ارتقای سالمندی سالم و فعال و با نشاط میآورد. با یافتن راهوجود می سالمندان به

 ها ایجاد کرد. ان نسلهای اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر همکاری و همبستگی بیشتر میمدل

ای فراگیر و مورد توجه سالمندان است. مدت زمانی که سالمندان در روز تلویزیون رسانه

Davis et alساعت ) 41/3کنند، حدود  صرف تماشای تلویزیون می
- 30(، حدود 1975،  

ساعت در تهران  3( و حدود Depp et al ،2010درصد زمان بیداری و نصف وقت فراغت )25

های خاصی دارد که آن را از دیگر  ( است. تلویزیون ویژگی1398رکز تحقیات صدا وسیما، )م

ای است صمیمی و در انتقال پیام سریع بوده و قادر سازد: تلویزیون رسانهها متمایز میرسانه

است مخاطب را همزمان در جریان واقعه قرار دهد، اخیراً به کمک امکانات فنی تعامل با 

کند.  پذیر شده است و بیش از گذشته در جهت اثرگذاری برمخاطب حرکت مینمخاطب امکا

توان برای ارتقای شرایط جسمی و روحی سالمندان که بر اساس قدر مسلم، از این رسانه می

دهند، استفاده کرد و به آنها  آمارها سهم باالیی از بینندگان این رسانه را به خود اختصاص می

 مندی سالم و فعالی داشته باشند. کمک کرد تا دوران سال

سازی هایی برای برنامههای مخصوص سالمندان باید مشخص شود چه ایدهبرای برنامه

سازی سالمندان چیست؟ سالمندان به کدام ساختارهای سالمندان مناسب است؟ نیازهای برنامه

پسندند؟ چه تر میهای داستانی را بیشسازی بیشتر عالقه دارند؟ سالمندان چه شخصیتبرنامه

کند؟ و... و با آگاهی از این موارد مهم که برای برنامه هایی سالمندان را بیشتر جذب میداستان

سازی مشخص و تدارک دیده شود و بر سازی سالمندان اهمیت زیادی دارد نیازهای برنامه

شده و به ریزی ساخت و آنچه طراحی و تدارک دیده شده برنامه ضبط و ساخته اساس برنامه

بهترین شیوه در دید سالمند یا مخاطب برنامه قرار گیرد. ساعت مناسب پخش برنامه و شرایط 

 مناسب دیدن برنامه از جمله سؤاالت اصلی در این مرحله خواهد بود. 
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تواند در ساعت دیدن برنامه دخالت کند و از  امروزه به کمک فنّاور ی، مخاطب )سالمند( می

)تماشای برنامه مطابق زمان مورد نظر مخاطب( این امکان به  1دی طریق سیستم وی. او.

شود هر زمانی که مناسب بداند، برنامه را تماشا کند. بعد از آنکه برنامه به  مخاطب داده می

ای مناسب در اختیار سالمند قرار گرفت، سؤال اصلی این است که بهترین شرایط تماشای شیوه

تا بیشترین تأثیر را بر سالمند بگذارد. سالمندان از حیث میزان  تلویزیون و دیدن برنامه چیست

هایی مواجه و توانایی شنوایی و بینایی و نیز اطرافیان در هنگام دیدن برنامه با محدودیت

ای اندیشید تا مانعی برای انتقال و درک پیام هستند که باید به این موارد توجه کرده و چاره

شود: برنامه چگونه ارائه شود تاضعف شنوایی سؤاالتی مطرح میوجود نیاید. در اینجا  به

سالمندان مانعی برای انتقال و درک پیام نباشد؟ تصاویر چگونه ارائه شوند تا ضعف بینایی 

مانعی برای تأثیرگذاری برنامه نباشد؟ چه شرایطی برای دیدن مناسب باید ایجادکرد؟ سالمند با 

 برای سالمند به تنهایی دیدن برنامه تأثیر بهتری دارد؟ چه کسانی برنامه را ببیند؟ آیا

های انجام شده و با توجه به افزایش جمعیت سالمندی کشور و کالنشهر تهران و با بررسی

میزان استفاده زیاد سالمندان از تلویزیون، ضرورت پژوهشی در رابطه با نقش تلویزیون در حمایت 

های سالمندان و ها، نیازها و خواست اکه با شناخت ویژگیاز زندگی سالمندی بسیار زیاد است؛ چر

های مناسب سازی برای سالمندان و استفاده ازآنها در ساخت برنامهدستیابی به اطالعات برنامه

اندرکاران و سازی مسئوالن و دستهای سالمندان و آگاهبرای سالمندان، مراقبان و خانواده

توان برای ایجاد ترین رسانه می عنوان قوی فاده از تلویزیون بهنهادهای مرتبط با سالمندان، و است

شرایط مناسب برای سالمندی موفق و فعال و با نشاط، تالش کرد و در ارتقای زندگی دوران 

های افزایش های ناشی از چالشسالمندی و سالمندی موفق و فعال مؤثر بود و از بسیاری از هزینه

 سالمندی را به فرصت و نه تهدید تبدیل کرد. جمعیت سالمندی بر حذر بود و 

 اهداف

های  حل ـ شناخت نیازهای سالمندان و نقش تلویزیون در حمایت از نیازهای آنان و پیشنهاد راه

 مناسب

 ـ دستیابی به میزان، چگونگی و هدف استفاده سالمندان از تلویزیون

 

                                                           
1 . VOD – Video On Demand 
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 های پژوهشسؤال

 در حمایت از نیازهای آنان چیست؟ـ نیازهای سالمندان و نقش تلویزیون 

 های سالمندان از برنامۀ تلویزیونی ویژه آنان چیست ؟ـ انتظارات و خواست

 کنند؟ـ چرا سالمندان تلویزیون تماشا می

 کنند؟ای تلویزیون تماشا میـ سالمندان به چه میزان و به چه نحوه

 چه محتوایی اولویت دارد؟ هایی، با چه ساختاری و باـ برای سالمندان چه نوع برنامه

 پیشینه و مباحث نظری

ای شناسایی راهبردهای رسانه»(؛ در پژوهشی با عنوان 1398زهی )هاشمی، رحمانزاده و هاشم

، آمده است با توجه به استفاده زیاد «سیمای جمهوری اسالمی ایران در سالمندی موفق و فعال

دی در کشور، تلویزیون با ساخت و ارائه برنامهسالمندان از تلویزیون و افزایش جمعیت سالمن

تواند جامعه را برای داشتن سالمندی موفق و فعال آماده  هایی با محتوا و ساختار مناسب، می

این پژوهش، با هدف دستیابی به راهبردهایی مناسب در رسانه ملی برای سالمندی موفق سازد. 

گیری گلوله برفی  حبۀ عمیق به روش نمونهو فعال انجام شده است. گردآوری اطالعات با مصا

تن از خبرگان، مشتمل بر مدیران رسانه ملی، استادان دانشگاه،  36است. نمونۀ آماری منتخب، 

ای و سالمندی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات سازان رسانه پژوهشگران و کارشناسان و برنامه

با مقایسه نقاط قوت و ضعف )عوامل  ها و است. پژوهشگر با تجزیه و تحلیل یافته SWOTمدل 

ها )عوامل خارجی(، به نتایجی دست یافت که با انجام و رعایت این  داخلی(، تهدیدها و فرصت

توان راهکارهای مؤثری در جهت اعمال راهبردهایی برای سالمندی موفق و فعال در  نکات می

های سالمندی سی جامع در برنامهاند از: لزوم آسیب شنا رسانه ملی ارائه کرد. اهم نتایج عبارت

های سالمندی تلویزیون، لزوم تشکیل تلویزیون، لزوم بازنگری در اهداف و ساختارهای برنامه

های خاص سالمندان و اجرای شورای راهبردی سالمت و احیاء آن برای تهیه و تولید برنامه

ای سیما، لزوم بهسازی در ههای مؤثر، لزوم بازنگری در ساختار نیروی انسانی شبکه استراتژی

های پژوهشی، تهیه محتوا و تهیه و  های تکنولوژیک و فنی سیما، لزوم تشکیل کمیته سیستم

تولید برنامه در زمینۀ سالمندی موفق و فعال، بررسی و تدوین محتوا برای سالمندان در 

 ت کننده. ها و نهاهای دولتی و غیردولتی و جذب مشارک های سیما، تعامل با سازمان شبکه
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نگاری سالمت برای سیمای ارائه الگوی روزنامه»(، در پژوهشی با عنوان 1397صادقی )

، با هدف شناسایی وضعیت کنونی اخبار حوزۀ سالمت در بخش خبری «جمهوری اسالمی ایران

نگاری سالمت برای سیمای شبکه چهار و ارائه الکوی علمی و بومی در حوزۀ روزنامه 20ساعت 

ای، رفتاری سازی، نگرشی، توصیهاسالمی ایران به نتایجی چون نقش آموزشی، همراهجمهوری 

ها دست یافت. ارائه اطالعات علمی با لحن خشک کفایت نمیو... در عرصۀ سالمت برای رسانه

 کند و بایستی با ترکیبی از سرگرمی و اطالع رسانی باشد. 

لویزیون در تغییر جایگاه اجتماعی (؛ مطالعۀ حاضر با هدف کنکاش نقش ت1397جعفری )

سالمندان در شهر تهران به روش کیفی صورت گرفته است. جامعۀ آماری این مطالعه، 

هایی انجام داده که طول زمانی اند و پژوهشگر با سی نفر از سالمندان مصاحبهسالمندان بوده

تایج حاصل از این ترین ن طور متوسط بیش از یک ساعت است. این پژوهش، حاوی مهم آنها به

تحقیق است. سؤال اصلی تحقیق، عبارت است از اینکه سالمندان تهرانی برای خود در 

کنند؟ شان چه جایگاهی قائلند؟ آنها نقش تلویزیون را در این جایگاه چگونه تبیین می خانواده

دفمند گیری ه ای که با روش نمونه دست آمده از مصاحبۀ عمیق با سالمندان تهرانی نتایج به

اند، حاکی از این است که سالمندان در حیطۀ جایگاه اجتماعی، اقتصادی و جسمیانتخاب شده

اند و در حیطۀ علت کاهش منزلت سالمندان، مقولۀ ها ابراز یأس کردهشان، تا حدی از خانواده

کند. عدۀ کمی از سالمندان برای های دینی و فرهنگی خودنمایی میمهم کمرنگ شدن ارزش

دشان در خانواده جایگاه محوری قائل بودند و عدۀ بیشتری معتقد بودند از احترامی که خو

ای دارند. همچنین استحقاق آن را دارند، برخوردار نیستند و در خانواده جایگاهی حاشیه

بینند، معتقدند کمتر مورد توجه هایشان زیاد تلویزیون یا ماهواره میسالمندانی که خانواده

ها نشان ترین مقوله هستند. در زمینۀ نقش رسانه در جایگاه سالمندان نیز مهم فرزندانشان

« منظور ارتقای منزلت سالمندان ارائۀ الگو به»و « سازیبرنامه»دهد که عملکرد تلویزیون در  می

ترین دالیل سپردن سالمندان به مراکز نگهداری،  ضعیف بوده است. همچنین در زمینۀ مهم

ترین دالیل  اند که ناسپاسی فرزندان و مشکالت اقتصادی آنها مهمابراز کردهکنندگان مشارکت

هستند. سالمندان بررسی شده در این تحقیق، به ترتیب حفظ حرمت سالمندان، آموزش و 

سازی رسانه در زمینۀ سالمندی، تأمین مسائل اقتصادی سالمند، و ایجاد مراکز تفریحی و برنامه

 اند. تظارات خود از جامعه عنوان کردهترین ان بهداشتی را مهم
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زندگی سالمت محور  ای و سبکفرهنگ رسانه»(، در پژوهشی با عنوان 1395رضا خاشعی )

، با روش «رسانه رادیو، تلویزیون، نشریه و اینترنت 4در شهر تهران، مطالعه موردی برای 

سال و باالتر و  18اد ها، پیمایش در سطح تهران از افر ترکیبی شامل تحلیل محتوای پیام

گیرد در بخش محتوا بیشترین توجه مصاحبۀ عمیق با متولیان چهار رسانۀ مذکور نتیجه می

ها به تغییر الگوهای سبک زندگی، الگوهای پیشگیرانه، با تمرکز بیش از حد بر روی فرد و رسانه

ای افراد و سانهدهد که بین مصرف ر های فرد محور بوده است. نتایج پیمایش نشان میدرمان

داری وجود دارد. همچنین بین سبک زندگی سالمت سبک زندگی سالمت آنان رابطه معنی

داری وجود دارد. ترکیب نتایج این تحقیق اقتصادی آنها رابطۀ معنی -افراد و پایگاه اجتماعی

 ای باالتری دارند و بیشتر پیگیر اخبارهای اجتماعی که مصرف رسانه دهد گروه نشان می

 تری برخوردارند. سالمتی هستند از سبک زندگی سالم

میزان استفاده و رضامندی سالمندان کرمانی از »(، در پژوهشی با عنوان 1391احمدپور )

فرضیه شامل: رابطه بین وضعیت  5، با «های جمعی )رادیو، تلویزیون و مطبوعات(  رسانه

رابطۀ بین جنس و میزان استفاده از های جمعی، اشتغال سالمند و میزان استفاده از رسانه

های جمعی، رابطه های جمعی، رابطۀ بین وضعیت سواد سالمند و میزان استفاده از رسانهرسانه

های جمعی، رابطۀ بین وضعیت تأهل بین میزان درآمد سالمند و میزان استفاده از رسانه

ان استفاده سالمندان با های جمعی به بررسی رابطه میزسالمند و میزان استفاده از رسانه

گیری  متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته است. دراین پژوهش، با استفاده از روش نمونه

سال و باالتر ساکن شهرستان کرمان انتخاب  60نفر سالمندان زن و مرد  380تصادفی ساده 

حاکی از آن  ای با سؤاالت باز وبسته پاسخ دهند. نتایجشدند و از آنها خواسته شد به پرسشنامه

بود که اکثریت سالمندان، همۀ وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون و مطبوعات را در منزل 

گرفت. اکثر  ای بود که مورد استفاده قرار میداشتند و برای اکثریت آنها تلویزیون اوّلین رسانه

یش از همه اخبار ها بکردند و از میان برنامهساعت در روز تلویزیون تماشا می 1-2پاسخگویان 

 دیدند. تلویزیون را می

Andrews (2015 در ،) هرچه مخاطبان، کند  ، بیان می«تلویزیون روشن»پژوهشی با عنوان

گذرانند. این گفته، تصور شوند، زمان بیشتری را جلوی تلویزیون می سالمندتر )پیرتر( می

نشیند )مخاطب ویزیون میقدیمی درباره اینکه مخاطب تلویزیون منفعل در مقابل صفحه تل

بخشد. با تغییرات در کیفیت محتوا و طریقی که تلویزیون در سیب زمینی( را قطعیت می
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عنوان نیروی محرکه در زندگی افراد  گیرد، نقش جدیدی برای تلویزیون بهدسترس قرار می

ز تلویزیون خواهد بداند آیا هنوسالمند، شامل افراد مبتال به دمانس گشوده است. پژوهشگر می

های مراقبت از سالمندان حفظ کرده است؟ آیا اهمیت خاص و سمبلیک خود را در خانه

تلویزیون بایستی در فضاهای مشترک و عمومی برای مقیمان، اقوام و کارکنان قرار گیرد یا در 

های مراقبت از سالمندان مورد استفاده قرار گیرد؟ فضاهای شخصی و خصوصی در مجموعه

های مراقبت سالمندان نصب سیستم تلویزیون جزئی مهم از دهد که در خانه ان مینتایج نش

ها بر افراد دارای دمانس طرح کلی محیط مراقبت است. گفتنی است تأثیر انواع مختلف برنامه

 اغلب نامشخص است. 

Fuqua (2012 در ، ) به این نتیجه رسید که « عنوان نسخه تلویزیون به»پژوهشی با عنوان

ها باشد. استفاده از تلویزیون در ها و ترسای برای کاهش نگرانیتواند وسیله لویزیون میت

کند  های مختلف به بیماران کمک میهای بیمارستانی و فضاهای مشابه و مشاهدۀ برنامه محیط

که برای مدتی از شرایط سخت عمل و درد رها شوند و خود را در حال و هوای آن برنامه حس 

ای آشپزی، احساس بوی خوش حساس خوشایندی داشته باشند. مثالً با دیدن برنامهکرده و ا

ها و طور موقت از ترس شود و به غذا، احساس لذت بودن در خانه در فضای بیمارستان ایجاد می

دهد و کند و امید به بازگشت به خانه و پختن غذای مورد عالقه را افزایش می ها کم مینگرانی

 شود.  نیز ارتباط غیر مستقیمی میان سالمند بیمار و همراهش نیز برقرار میاز این طریق 

 های جمعی های استفاده از رسانه دالیل و انگیزه

های استفاده مخاطب از رسانه  به بررسی انگیزه« استفاده و رضامندی»پژوهشگران نظریۀ 

یده و گروهی دیگری از پرداختند. این پژوهشگران از نیازها شروع کرده و به رضامندی رس

ها را بررسی اند. گروهی نیز برآوردن نیازهای متنوع مرتبط با رسانه ها به نیازها رسیده رضامندی

اند تا مثالً دریابند در جامعۀ مورد بررسی آنان، نیاز به کسب اطالع از طریق کدام رسانه  کرده

ه برنامه در عین حال چند نیاز اند نشان دهند ک شود. همچنین سعی کرده جمعی بهتر ارضاء می

شود. پژوهشگران،  ای برآورده می کند و در مقابل، آن نیاز واحد با چه برنامه را برآورده می

های گوناگون یا انواع مختلف  های کم و بیش متفاوتی را برای دالیل استفاده از رسانه بندی طبقه

ز دالیل استفاده از رسانه، به چهار انگیزۀ اند. مک کوایل، بالمر و براون ا محتوای آنها عرضه کرده

 کنند:  استفاده از رسانه اشاره می
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کسب اطالع )نیکو و  -4هویت شخصی  -3ارتباط شخصی  -2تفریح و سرگـرمی  -1

 (. 85-83: 1381همکاران، 

  1نظریۀ استفاده و رضامندی

کار  ها با افراد چه رسید رسانهشود که؛ نپ نظریۀ استفاده و رضامندی با این سؤال اساسی آغاز می

 کنند؟  کار می ها چه کنند، بلکه بپرسید افراد با رسانه می

از  ای سه دوره مجزا از تحقیق استفاده و رضامندی انجام شده است. مجموعه 1970تا دهه 

محققان  1960تا  1950ظاهر شد. در طول دهۀ  1940های توصیفی در طول دهۀ  مطالعه

ها مربوط است، اندازه بگیرند و در طول دهۀ  رهایی را که به مصرف رسانهکوشش کردند متغی

های محققان برای جایگزینی سنت  ، این رویکرد یک بازنگری از تحقیق1970تا اوایل دهۀ  1960

های مخاطبان با دیگر  آثار محدود تجربه کرد و محققان کوشش کردند توضیح دهند چگونه انگیزه

 (. Perry  ،2002 :71-70فعالیت اجتماعی در تماس است ) های ارتباطات و  جنبه

ها، برخواسته از پارادایم  ای از سنت تحقیق در تأثیر رسانه عنوان زیرمجموعه این رویکرد به

ها را برآورندۀ نیازهای  شناسی کارکردگرایانه، رسانهکارکردگرایی در علوم اجتماعی است. جامعه

های مختلفی که در  ان گفت که ویژگی کلی و کلیدی مطالعهتو دانست. می گوناگون جامعه می

انجام گرفته این فرض مشترک است که مخاطب فعال است. « ها استفاده و رضامندی»رویکرد 

تغییر کانون توجه از مقاصد ارتباط گر به مقاصد »بدین ترتیب، این رویکرد، متضمن 

مخاطب از میان هنجارهای »در نتیجه  .2(420: 1381)سورین و تانکارد، «. کننده است دریافت

« زنددار میشود، دست به انتخابی آگاهانه و انگیزه ارتباطی و محتواهایی که به او عرضه می

 (. 332: 1382، 3)مک کوایل

چند  -2پویا دانستن مخاطبان،  -1نظریۀ استفاده و رضامندی بر دو عامل متکی است: 

های ارتباطات جمعی: استفاده»در کتاب  4مر و کورویچ متغیر بودن فرآیند ارتباط. کانز، بلو

                                                           
1 Use and gratification theory 

2 Severin and Tankard 

3 Mcquail  
4 Blumler , Katz & Gurevitch  

.  
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انداز ها کار خود و کارهای دیگران را دربارۀ چشم های رایج درباره تحقیق رضامندی دیدگاه

خالصه کردند و یک چارچوب تئوریکی و  1970تا دهۀ  1940ها از دهۀ  رضامندی

 تعریف کردند: شناختی پیشنهاد کردند. آنها این چارچوب را اینگونه  روش

( انتظارات خاصی از 2کند که  ( نیازهایی تولید می1های اجتماعی و روان شناختی؛  ریشه»

( الگوهای متفاوتی از مواجهه با 4آورد که به وجود می های جمعی یا منابع دیگر به ( رسانه3

( دیگر 6و ( به برآورده شدن نیازها 5های دیگر( و سرانجام  ها )یا درگیری در فعالیت رسانه

، سورین و تانکارد ، 1382کوایل، )مک« شود پیامدهایی که عمدتاً بدون قصد است، منجر می

1381 .) 

های نتایج این مطالعات را چنین عنوان کردند. زمینه 1974در سال  کاتز، بلـوملر و گورویچ

های جمعی یا  انهشود که نتیجه آنها انتظارات از رس شناختی، باعث نیازهایی می اجتماعی و روان

 (. 424-423سایر منابع است)همان: 

 

 

گوناگونی 

های  الگو

عرضۀ 

ها  رسانه

شود  می

 و به... 

انتظارات  

های  ازرسانه

جمعی یا 

سایر منابع 

است، که 

 سبب... 

نیازهایی  

شود  می

  که

نتیجه 

 آنها... 

های  ریشه 

اجتماعی و 

روانشناختی 

 باعث... . 

 

 الگویی از رویکرد استفاده و رضامندی  

ای، توجه به نیازهای مخاطبان  (، یکی از اهداف عمده چنین نظریه1974مطابق با نظر کاتز )

تواند از  هاست. رضامندی مخاطب می گر در مطالعات تأثیرات رسانه عنوان متغیرهای مداخله به

های اجتماعی  ها و زمینه با رسانه ها، رویارویی مستقیم سه منبع حاصل شود؛ محتوای رسانه

 های خاص.  رسانه

ها استفاده  تحقیقات رضامندی اوّلیه، قصد داشت تشخیص دهد که چرا مردم از رسانه

مندی را  کند؟ الزارسفلد تحقیق رضا ها مردم را ارضا می کنند؟ یا چه محتوایی از رسانه می

 برآورده شدن نیازهای 

 انجامد می

و پیامدهای دیگری نیز دارد )که 

 اند( بوده اغلب ناخواسته
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: 1393زاده، گرفت )مهدی دیویی در نظر میهای را ای برای سنجش جاذبه برنامه عنوان وسیله به

 (. 421: 1381( و )سورین و )تانکارد،76

ای از کارکرد رسانه و انگیزۀ استفادۀ مخاطبان از  یافته مک کوایل و همکارانش طرح تکامل

 اند.  بندی کرده ها را در مقوالت زیر دسته رسانه

نمایی در امور علمی، ارضای کسب اطالع دربارۀ جامعه و جهان، کسب راه اطالعات: -1

 احساس عالقه و کنجکاوی، میل به یادگیری،

های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری  کسب تقویت برای ارزش هویت شخصی: -2

 های مورد اعتنای دیگران، کسب بصیرت درباره خویشتن، همانندسازی با ارزش

ب احساس تعلق به کسب بصیرت دربارۀ وضعیت دیگران، کس وحدت و تعامل اجتماعی: -3

 های اجتماعی، جمع، یافتن مبنایی برای گفت و شنود، کمک به اجرای نقش

فراموش کردن مشکالت، آرامش، کسب لذت فرهنگی و زیبا شناختی،  تفریح و سرگرمی: -4

 (. 113: 1376آنگ،  پر کردن اوقات فراغت، تخلیه عاطفی، تحریک جنسی )

شده، چند فرض اساسی از این نظریه مطرح  انجامهای  با توجه به این چارچوب و پژوهش

ها،  است؛ شامل فعال بودن مخاطب، گزینشی و هدفمند بودن مخاطب در رابطه با رسانه

هایی مخاطب، رقابت  ها و محتواها با توجه به نیازها، عالیق و خواسته مخاطبان، انتخاب رسانه

ده از روش پیمایشی برای کسب اطالعات ها با دیگر منابع ارضای خشنودی و عمدتاً استفا رسانه

از مخاطبان. در واقع، نظریۀ استفاده و رضامندی، عنصر فرستنده را از فراگرد ارتباط جمعی 

گذارد. این نظریه متمرکز بر مخاطب بوده و دیگر مخاطب صرفاً فرد منفعلی نبوده، بلکه  کنار می

پردازد که جوابگوی  محتواهای آنها میها و  فعال است که آگاهانه به گزینش و جستجوی رسانه

ها های مرتبط با این نظریه، انتخاب برنامه طور مثال، در پژوهش نیازها و عالئق وی باشد. به

ها و نیازهای مخاطبان است و با توجه به فعال بودن مخاطب،  تحت تأثیر انتظارات، خواسته

یابد. در نتیجه  خاطبان اهمیت میم« ها و رضامندی استفاده»دانستن چرایی و چگونگی گزینش 

ها،  بینیم که نظریه استفاده و رضامنــدی بیشتر بر تعامل بین پیام های تلویزیون و ویژگــی می

های بینیدگان آن تأکید دارد. انریک ماون مارتینز در پایان کتاب،  ها و الویت نیازها، انگیزه

راء هر برنامه تلویزیونی، هر چه باشد، انسانی در و»نویسد:  می« تلویزیون در خانواده و جامعه نو»

 (.148: 1354)مارتینز،« اندیشد وجود دارد که می
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 روش پژوهش پیمایشی

در این پژوهش، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. روش پیمایشی ابزاری است برای 

 گرفتن پاسخ از نمونه پاسخگویان و دارای چهار ویژگی زیر است: 

گیری  خصوص از طریق نمونه کند؛ به یش، یک نمونۀ گویایی از جمعیت را بررسی می. پیما1

 احتمالی )تصادفی ساده(. 

 دهد.  طور مستقیم پاسخ، پاسخگویان را مورد ارزیابی قرار می . پیمایش، به2

دست  ها چون از نمونه گویای جمعیت به آوری داده . پیمایش، روش مرجحی است برای جمع3

 آید.  می

 (. 22: 1376. پیمایش، با یک مجموعه طبیعی سر و کار دارد )دواس، 4

 جامعۀ آماری

گانه  22سال و باالتر ساکن در مناطق  60جامعۀ آماری پیمایشی این مطالعه، شهروندان تهرانی

نفر 460/111/1، بالغ بر 1395تهران بودند که تعداد آنها در سرشماری نفوس و مسکن سال 

 بوده است. 

 حجم نمونه

درصد 5گیری  در این پژوهش، برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران با خطای نمونه

عنوان نمونه انتخاب  نفر )محاسبه از طریق فرمول کوکران( به 400استفاده شد که تقریباً تعداد 

,25.0(در این تحقیق، با فرض حداکثر واریانس در نمونه شدند. 
2

1
( 2  pqSqp 

درصد حجم نمونه از فرمول زیر محاسبه شد. 5درصد و خطای قابل قبول 95ح اطمینان در سط

 است.  962/1=975/0tکه در آن 

فرمول حجم نمونه  400



222

22

stNd

sNt
n  

2=25/0در زیر، توضیح کوتاهی در مورد انتخاب 
S شود: از هدف تحقیق، نتیجه  داده می

ررسی، چند منظوره است؛ یعنی برای نیل به هدف، متغیرهایی بیشتر از دو یا شود که این ب می

گیری شوند. بنابراین الم است حجم نمونه بر اساس یکایک متغیرهای  سه باید بررسی و اندازه

گیری خود از  بهینه شود، ولی از قبل معلوم است آن متغیری که پراکندگی زیادتری بین اندازه
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طلبد، از  های الزم را برای متغیرهای دیگر می تعداد نمونۀ بیشتری از نمونه دیگر متغیرها دارد،

این رو، اگر حجم نمونه را برای آن متغیری که بیشترین پراکندگی را دارد بهینه کنیم، برای 

 سایر متغیرهای مورد بررسی نیز مناسب و بهینه است. 

 گیری روش نمونه

ای  ای سه مرحله های معرف و دقیق از روش خوشه نمونه منظور رسیدن به در تحقیق حاضر، به

استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا تعدادی بلوک در هر منطقه مشخص شده و در هر 

سال و باالتر به تصادف مصاحبه شده و  60بلوک تعدادی خانوار و در هر خانوار با یک فرد 

 پرسشنامه تکمیل شد. 

 آزمون پرسشنامه

امۀ مورد نظر، براساس مطالعات پیشین، هدف تحقیق و مبنای مطالعات نظری طراحی پرسشن

 گیری شد.  های مختلفی بهره شد. برای بررسی پرسشنامه از لحاظ اعتبار و پایایی از روش

 روایی و اعتبار پرسشنامه

ارزیابی  بعد از تهیه پرسشنامه و قبل از اجرای نهایی آن، هر پرسش و کلیت پرسشنامه مورد

استادان و همچنین متخصصان و کارشناسان قرار گرفت و نظر صاحبنظران در خصوص روایی و 

توان انتظار داشت که پرسشنامۀ مورد استفاده در تحقیق،  اعتبار آن مثبت بود. بدین ترتیب، می

 دارای روایی محتوایی و صوری کافی باشد. 

 پرسشنامه 1پایایی

شود، عبارت است از اینکه اگر  عنوان دقت یا اعتمادپذیری نیز تعبیر می به پایایی ابزار که از آن

گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان  یک وسیلۀ اندازه

و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر، ابزار پایا 

ری است که از خاصیت تکرارپذیری و نتایج یکسان برخوردار باشد )حافظ نیا، یا معتبر؛ ابزا

1385 :155 .) 

برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. این روش برای محاسبه هماهنگی 

رود. برای  کار می کند، به گیری می های مختلف را اندازه گیری که خصیصه درونی ابزار اندازه

                                                           
1. Reliability 
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ای تنظیم و در استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه SPSSفای کرونباخ، از نرم افزار محاسبۀ آل

دست آمده از این  های به آزمون گردید. سپس با استفاده از داده نفر از سالمندان، پیش 30بین 

شده برای کل سؤاالت محاسبه شد؛ که  پرسشنامه و با روش آلفای کرونباخ، امتیاز محاسبه

حاصل شد. این  8964/0دست آمده برای این پرسشنامه، در مجموع عدد  اخ بهآلفای کرونب

دهندۀ آن است که پرسشنامۀ مورد استفاده، از قابلیت اعتماد الزم برخوردار است و  مقدار نشان

 یا عبارت دیگر پایاست. 

 . پایایی متغیرهای تحقیق1جدول 

آلفای  متغیرها

 8964/0 لویزیون سؤاالت چگونگی استفاده از ت کرونباخ

شود سطح ضریب آلفا برای تمامی متغیرها در سطح قابل قبول  همان گونه که مشاهده می

 است. 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

ها از آمار توصیفی )درصدگیری به همراه نمودار و جدول  منظور مقایسه داده در این تحقیق، به

ها )آزمون کای اسکوئر  باطی نیز برای آزمون فرضیهها( استفاده شد. در آمار استن فراوانی داده

کرامر( vسامرز و dبرای بررسی رابطه بین متغیرها و برای شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر از 

استفاده شد. همچنین از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی برای سنجش رابطۀ متغیرها و 

افزار  ۀ محاسبات این پژوهش، با نرمتأثیر متغیرها بر یکدیگر استفاده شد. گفتنی است کلی

SPSS  انجام شد.  25نسخه 

 تماشای تلویزیون و نقش آن در زندگی سالمندان 

اند و  های سیمای جمهوری اسالمی ایران بودهاز سالمندان تهرانی، بینندۀ برنامه درصد84

از سالمندان تهرانی،  صددر7/72اند. در این میان  های سیما نبودهبینندۀ برنامه« اصالً»درصد 16

های سیمای جمهوری  در روزهای تعطیل بینندۀ برنامه درصد74در روزهای غیرتعطیل و 

 اند.  اسالمی بوده
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های سیمای جمهوری اسالمی ایران در روزهای . میزان بینندگان سالمند برنامه1نمودار 

 هفته اعم از تعطیل و غیرتعطیل )درصد(

تلویزیون توجه دارند و تماشای تلویزیون در پر کردن اوقات فراغت شک سالمندان به بی

های جذاب آنان نقش بسزایی دارد. اگر تلویزیون اطالعات مورد نیاز سالمندان را در قالب برنامه

ارائه دهد، نقش حیاتی در زندگی سالمندان ایفا خواهد کرد. سالمندان از تلویزیون اطالعات 

خواهد و مایل است بداند چگونه باید با دوران سالمندی کنار  را می مورد نیاز و سرگرمی خود

 بیاید، تلویزیون باید به این مطالب توجه کند. 

مدت زمان تماشای تلویزیون توسط سالمندان زن و مرد در شبانه روز در 

 روزهای غیرتعطیل و تعطیل 

تلویزیون توسط سالمندان زن و زمان تماشای  ها را برای مدتآزمون لون فرض برابری واریانس

دهد که  آزماید. نتایج نشان میدرصد می1داری  مرد در روزهای غیر تعطیل در سطح معنی

زمان تماشای تلویزیون در بین زنان و مردان سالمند پذیرفته  های مدتفرض برابری واریانس

مندان زن و مرد زمان تماشای تلویزیون توسط سال (؛ میانگین مدتp=0152/0 >01/0شود ) می

دقیقه و برای  13ساعت و  1دقیقه است. این میانگین برای زنان  22ساعت و  1در شبانه روز 

زمان تماشای  های مدتدقیقه است. آزمون مقایسه میانگین 30ساعت و  1مردان سالمند 

بودن  استیودنت با فرض برابر tروز در بین زنان و مردان سالمند با آزمون  تلویزیون در شبانه

زمان تماشای تلویزیون زنان و مردان سالمند تفاوت  دهد که بین مدت ها نشان میواریانس

 (. p=024/0<05/0درصد وجود دارد )5داری در سطح  معنی
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 روزهای هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل روز تعطیل روز غیرتعطیل
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زمان تماشای تلویزیون توسط سالمندان  ها را برای مدتآزمون لون فرض برابری واریانس

دهد که  آزماید. نتایج نشان میدرصد می1ری دا زن و مرد در روزهای تعطیل در سطح معنی

زمان تماشای تلویزیون در بین زنان و مردان سالمند پذیرفته  های مدتفرض برابری واریانس

زمان تماشای تلویزیون توسط سالمندان زن و مرد  (؛ میانگین مدتp=011/0 >01/0شود ) می

ساعت و  5این میانگین برای زنان دقیقه است.  12ساعت و  4در روزهای تعطیل در شبانه روز 

های دقیقه است. آزمون مقایسه میانگین 19ساعت و  3دقیقه و برای مردان سالمند  11

استیودنت با  tزمان تماشای تلویزیون در شبانه روز در بین زنان و مردان سالمند با آزمون  مدت

تلویزیون زنان و مردان  زمان تماشای دهد که بین مدت ها نشان میفرض برابر بودن واریانس

 (. p=266/0 >05/0درصد وجود ندارد )5داری در سطح  سالمند تفاوت معنی

زمان تماشای تلویزیون در بین زنان و مردان  آزمون مقایسه میانگین مدت. 2جدول 

 سالمند )ساعت و دقیقه(

مدت 

زمان 

تماشای 

تلویزیون 

در شبانه 

 روز

 آزمون فرضیه آزمون لون زنان مردان

میانگی

 ن

انحراف 

استاندار

 د

میانگی

 ن

انحراف 

استاندار

 د

مقدار 

آماره 

(F) 

سطح 

دار معنی

 (sigی )

مقدار 

آماره 

(t) 

  درجه

آزاد

ی 

(df) 

سطح 

دار معنی

 (sigی )

روزهای 

غیرتعطی

 ل

1:22 1:19 1:13 1:08 
059/

2 
152/0 268/2 398 024/0 

روزهای 

 تعطیل
3:19 13:50 5:11 19:36 

583/

6 
011/0 

114/1

- 
398 266/0 

های سنی مختلف سالمندان در شبانه روز  مدت زمان تماشای تلویزیون در گروه

 در روزهای غیرتعطیل و تعطیل

سنی مختلف سالمندان در روزهای  های زمان تماشای تلویزیون در گروه مقایسه میانگین مدت

تا  65دقیقه،  11ساعت و  1سال  64تا  60دهد که میانگین گروه سنی  غیرتعطیل نشان می

ساعت و  1سال  79تا  75دقیقه،  33ساعت و  1سال  74تا  70دقیقه،  19ساعت و  1سال  69

دقیقه است. آزمون لون در سطح معنی 37ساعت و  1سال و باالتر  80دقیقه و گروه سنی  30
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ای تلویزیون در زمان تماش های مدتدهد که فرضیۀ برابری واریانس درصد نشان می1داری 

والیس در سطح -شود. نتایج آزمون کروسکالهای سنی مختلف سالمندان پذیرفته نمی گروه

های  زمان تماشای تلویزیون در بین گروه دهد که میانگین مدت درصد نشان می95اطمینان 

 داری وجود ندارد. سنی مختلف سالمندان در روزهای غیرتعطیل تفاوت معنی

سنی مختلف سالمندان در  های زمان تماشای تلویزیون در گروه دتمقایسه میانگین م

 65دقیقه،  20ساعت و  4سال  64تا  60دهد که میانگین گروه سنی  روزهای تعطیل نشان می

ساعت  1سال  79تا  75دقیقه،  54ساعت و  5سال  74تا  70دقیقه،  6ساعت و  1سال  69تا 

دقیقه است. آزمون لون در سطح  25ساعت و  11 سال و باالتر 80دقیقه و گروه سنی  30و 

زمان تماشای تلویزیون در  های مدتدهد که فرضیه برابری واریانس درصد نشان می1داری معنی

والیس در سطح -شود. نتایج آزمون کروسکالهای سنی مختلف سالمندان پذیرفته نمی گروه

های  ی تلویزیون در بین گروهزمان تماشا دهد که میانگین مدت درصد نشان می95اطمینان 

 داری وجود دارد. سنی مختلف سالمندان در روزهای تعطیل تفاوت معنی

های سنی مختلف سالمندان در  زمان تماشای تلویزیون در گروه . میانگین مدت3جدول 

 روزهای غیرتعطیل و تعطیل

 های سنیگروه
 روزهای تعطیل روزهای غیرتعطیل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

60-64 1:11 0:59 4:20 17:02 

65-69 1:19 1:15 1:06 1:07 

70-74 1:33 1:26 5:54 20:53 

75-79 1:30 1:27 1:30 1:27 

 20:12 11:25 1:25 1:37 سال و باالتر 80

 16:40 4:12 1:15 1:22 کل

 ها )آزمون لون(. آزمون برابری واریانس4جدول 

 داریسطح معنی جه آزادیدر Fآماره  روز

 008/0 (4و395) 491/3 غیرتعطیل

 000/0 (4و395) 344/11 تعطیل
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های سنی مختلف  زمان تماشای تلویزیون در گروه والیس مدت-. آزمون کروسکال5جدول 

 سالمندان

2آماره آزمون  روز
 داریسطح معنی درجه آزادی 

 416/0 4 926/3 غیرتعطیل

 005/0 4 542/14 تعطیل

های تحصیلی مختلف سالمندان در  مدت زمان تماشای تلویزیون در گروه

 روز در روزهای غیرتعطیل و تعطیل شبانه

تحصیلی مختلف سالمندان در  های زمان تماشای تلویزیون در گروه مقایسه میانگین مدت

ساعت  1ی سواد و دارای تحصیالت ابتدایدهد که میانگین افراد بی روزهای غیرتعطیل نشان می

دقیقه، افراد دارای دیپلم،  19ساعت و  1دقیقه، افراد با تحصیالت راهنمایی و دبیرستان  40و 

دقیقه و  17ساعت و  1دیپلم و لیسانس دقیقه، افراد دارای تحصیالت فوق 15ساعت و  1

دقیقه است. آزمون لون در سطح  13ساعت و  1لیسانس و دکتری دارندگان تحصیالت فوق

زمان تماشای تلویزیون در  های مدتدهد که فرضیه برابری واریانس درصد نشان می1اری دمعنی

والیس در سطح -شود. نتایج آزمون کروسکالهای تحصیلی مختلف سالمندان پذیرفته نمی گروه

های  زمان تماشای تلویزیون در بین گروه دهد که میانگین مدت درصد نشان می95اطمینان 

 داری وجود دارد. دان در روزهای غیرتعطیل تفاوت معنیتحصیلی مختلف سالمن

تحصیلی مختلف سالمندان در  های زمان تماشای تلویزیون در گروه مقایسه میانگین مدت

ساعت و  5سواد یا دارای تحصیالت ابتدایی دهد که میانگین افراد بی روزهای تعطیل نشان می

دقیقه، افراد دارای دیپلم  20ساعت و  1بیرستان دقیقه، افراد دارای تحصیالت راهنمایی و د 32

دقیقه و  11ساعت و  1دیپلم و لیسانس دقیقه، افراد دارای تحصیالت فوق 58ساعت و  13

دقیقه است. آزمون لون در سطح 11ساعت و  1لیسانس و دکتری دارندگان تحصیالت فوق

زمان تماشای تلویزیون در  دتهای مدهد که فرضیه برابری واریانس درصد نشان می1داری معنی

والیس در سطح -شود. نتایج آزمون کروسکالهای تحصیلی مختلف سالمندان پذیرفته نمی گروه

های  زمان تماشای تلویزیون در بین گروه دهد که میانگین مدت درصد نشان می95اطمینان 

 داری وجود دارد. تحصیلی مختلف سالمندان در روزهای تعطیل تفاوت معنی
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های تحصیلی مختلف سالمندان  زمان تماشای تلویزیون در گروه . میانگین مدت6جدول 

 در روزهای غیرتعطیل و تعطیل

 های تحصیلیگروه
 روزهای تعطیل روزهای غیرتعطیل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 20:57 5:32 1:07 1:40 سواد و ابتداییبی

 1:15 1:20 0:57 1:19 راهنمایی و دبیرستان

 12:07 13:58 0:54 1:15 دیپلم

 1:24 1:11 1:39 1:17 دیپلم و لیسانسفوق

 1:20 1:13 1:20 1:13 لیسانس و دکتریفوق

 16:40 4:12 1:15 1:22 کل

 ها )آزمون لون(. آزمون برابری واریانس7جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی Fآماره  روز

 000/0 (4و395) 139/14 غیرتعطیل

 000/0 (4و395) 392/31 تعطیل

 

های تحصیلی  زمان تماشای تلویزیون در گروه والیس مدت-. آزمون کروسکال8جدول 

 مختلف سالمندان

2آماره آزمون  روز
 داریسطح معنی درجه آزادی 

 001/0 4 522/18 غیرتعطیل

 000/0 4 643/42 تعطیل

روز در  ی فعالیتی مختلف سالمندان در شبانهها زمان تماشای تلویزیون در گروه مدت

 روزهای غیرتعطیل و تعطیل

فعالیتی مختلف سالمندان در  های زمان تماشای تلویزیون در گروه مقایسه میانگین مدت

ساعت و  1دار دهد که میانگین مدت تماشای تلویزیون زنان خانه روزهای غیرتعطیل، نشان می

دقیقه است. آزمون  22ساعت و  1دقیقه و شاغلین  22ساعت و  1دقیقه، افراد بازنشسته  21

زمان  های مدتدهد که فرضیه برابری واریانس درصد نشان می1داری لون در سطح معنی

شود. نتایج آزمون های فعالیتی مختلف سالمندان پذیرفته نمی تماشای تلویزیون در گروه

زمان تماشای  د که میانگین مدتده درصد نشان می95والیس در سطح اطمینان -کروسکال



146 1400/ پاییز  64 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و گیفرهن مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

داری های فعالیتی مختلف سالمندان در روزهای غیرتعطیل تفاوت معنی تلویزیون در بین گروه

 وجود ندارد. 

فعالیتی مختلف سالمندان در  های زمان تماشای تلویزیون در گروه مقایسه میانگین مدت

ساعت و  4دار دقیقه، زنان خانه 2 ساعت و 6دهد که میانگین شاغلین  روزهای تعطیل نشان می

درصد 1داری دقیقه است. آزمون لون در سطح معنی 29ساعت و  3دقیقه و بازنشستگان  4

های فعالیتی  زمان تماشای تلویزیون در گروه های مدتدهد که فرضیه برابری واریانس نشان می

درصد 95سطح اطمینان شود. نتایج آزمون آنالیز واریانس در مختلف سالمندان پذیرفته می

های فعالیتی مختلف  زمان تماشای تلویزیون در بین گروه دهد که میانگین مدت نشان می

 داری وجود ندارد. سالمندان در روزهای تعطیل تفاوت معنی

های فعالیتی مختلف سالمندان در  زمان تماشای تلویزیون در گروه . میانگین مدت9جدول 

 ساعت و دقیقه(روزهای غیرتعطیل و تعطیل )

 های فعالیتیگروه
 روزهای تعطیل روزهای غیرتعطیل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 17:11 4:04 1:01 1:21 دارخانه

 13:55 3:29 1:26 1:22 بازنشسته

 18:04 6:02 1:06 1:22 شاغل

 16:40 4:12 1:15 1:22 کل

 زمون لون(ها )آ. آزمون برابری واریانس10جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی Fآماره  روز

 004/0 (2و397) 663/5 غیرتعطیل

 062/0 (2و397) 803/2 تعطیل

های فعالیتی  زمان تماشای تلویزیون در گروه والیس مدت-. آزمون کروسکال11جدول 

 مختلف سالمندان

2آماره آزمون  روز
 داریسطح معنی درجه آزادی 

 259/0 1 276/1 غیرتعطیل
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های فعالیتی مختلف  زمان تماشای تلویزیون در گروه . تحلیل واریانس مدت12جدول 

 سالمندان

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

(SS) 

درجه آزادی 

(d. f) 

میانگین مجذورات 

(MS) 

مقدار آماره 

 (Fآزمون )

داری  سطح معنی

(sig) 

درون 

 گروهی

6/1376237 2 821/688118 

 برون 504/0 687/0

 گروهی

397481769 397 524/1001213 

 - 399 398858007 کل

 اهداف سالمندان از تماشای تلویزیون

با هدف  درصد5/51درصد کل پاسخگویان(، 84های سیما )از کل بینندگان سالمند برنامه

درصد با هدف 4/2، «کسب اطالعات و اخبار»درصد با هدف 6/42، «سرگرمی و گذران وقت»

درصد بینندگان سالمند هدف 4/2اند. درصد به اهدافی دیگر اشاره کرده2/1و  «آموزشی»

 اند. خاصی را ذکر نکرده

 های تلویزیون )درصد(. اهداف بینندگان سالمند از تماشای برنامه2نمودار  

تواند در حمایت از سالمندان نقش  تلویزیون در سه زمینۀ اطالعاتی، نگرشی و رفتاری می

تر از آن، است، اما سخت  سازی تلویزیون کاری سادهشد. ارائه اطالعات برای برنامهداشته با

0
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 بی پاسخ سایر آموزش کسب اطالعات و اخبار سرگرمی و گذران وقت

51.5 
42.6 

2.4 1.2 2.4 
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سازان با تر، تغییر رفتار آنان است. برنامهتغییر نگرش و ببینش سالمند است و از آن سخت

کارگیری  ای به سالمندان کنند. بهتوانند در امر بینش و رفتار کمک شایسته صالحیت، می

های تغییر نگرش و رفتار توسط سازی و شناخت از شیوهگیری در امر برنامههای یادتئوری

تواند کمک بسیار زیادی برای سالمند از طریق تلویزیون باشد. سالمندان معموالً  ساز، میبرنامه

دهند، به کمک تلویزیون و به کارگیری در سنین سالمندی به سختی تغییر نگرش و رفتار می

 شود. توان این مهم میسر میازی میس اصول صحیح برنامه

دهد که بین اهداف بینندگان  آماری کای اسکوئر نشان می ها با آزمونبررسی بیشتر یافته

درصد وجود 95داری در سطح اطمینان سالمند از تماشای تلویزیون و جنسیت آنان رابطۀ معنی

کسب اطالعات و »ا هدف درصد( ب1/13درصد( بیش از زنان )9/64طوری که مردان ) دارد؛ به

به « سرگرمی و گذران وقت»درصد( با هدف 33درصد( بیش از مردان )9/75و زنان )« اخبار

 پردازند. تماشای تلویزیون می

های تلویزیون به تفکیک جنس . اهداف بینندگان سالمند از تماشای برنامه13جدول 

 )درصد(

 جنس

 اهداف

 کل درصد

 درصد تعداد زن مرد

 5/51 173 1/13 9/64 اطالعات و اخبارکسب 

 6/42 143 9/75 33 سرگرمی و گذران وقت

 4/2 8 5/5 0 آموزش

 2/1 4 8/2 0 سایر

 4/2 8 8/2 1/2 پاسخ بی

 100 336 100 100 جمع

 

دهد که بین اهداف بینندگان  آماری کای اسکوئر نشان می ها با آزمونبررسی بیشتر یافته

درصد وجود 95داری در سطح اطمینان ویزیون و سن آنان رابطۀ معنیسالمند از تماشای تل

های سنی با هدف  درصد( بیشتر از سایر گروه80سال ) 75-79طوری که سالمندان دارد؛ به

های سنی  درصد( بیشتر از سایر گروه52سال ) 70-74، و سالمندان «سرگرمی و گذران وقت»

 پردازند. تلویزیون میبه تماشای « کسب اخبار و اطالعات»با هدف 
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 های تلویزیون به تفکیک سن )درصد(. اهداف بینندگان سالمند از تماشای برنامه14جدول 

سن                               

 )سال( 

 اهداف

 کل درصد

60-64 
65-

69 

70-

74 

75-

79 

سال و 80

 باالتر
 درصد تعداد

 5/51 173 5/37 20 52 1/49 33 کسب اطالعات و اخبار

 6/42 143 5/62 80 7/42 3/47 5/51 سرگرمی و گذران وقت

 4/2 8 0 0 3/5 0 9/3 آموزش

 2/1 4 0 0 0 0 8/7 سایر

 4/2 8 0 0 0 6/3 9/3 پاسخ بی

 100 336 100 100 100 100 100 جمع

دهد که بین اهداف بینندگان  آماری کای اسکوئر نشان می ها با آزمونبررسی بیشتر یافته

داری در سطح اطمینان د از تماشای تلویزیون و سطح تحصیالت آنان رابطه معنیسالمن

درصد( 80لیسانس و دکتری )طوری که سالمندان با تحصیالت فوق درصد وجود دارد؛ به95

سواد و یا و سالمندان بی« کسب اخبار و اطالعات»های تحصیلی با هدف  بیشتر از سایر گروه

درصد( 3/62درصد( و در مرتبه بعد سالمندان دارای دیپلم )7/62دارای تحصیالت ابتدایی )

به تماشای تلویزیون می« سرگرمی و گذران وقت»های تحصیلی با هدف  بیشتر از سایر گروه

 پردازند. 

های تلویزیون به تفکیک تحصیالت . اهداف بینندگان سالمند از تماشای برنامه15جدول 

 )درصد(

 تحصیالت

 اهداف

 کل درصد

بی

سواد و 

 ابتدایی

راهنمایی 

و 

 دبیرستان

 دیپلم

فوق

دیپلم و 

 لیسانس

فوق

لیسانس 

و 

 دکتری

 درصد تعداد

 5/51 173 80 48 7/37 4/43 7/27 کسب اطالعات و اخبار

 6/42 143 20 40 3/62 3/51 7/62 سرگرمی و گذران وقت

 4/2 8 0 0 0 3/5 8/4 آموزش

 2/1 4 0 8 0 0 0 سایر

 4/2 8 0 4 0 0 8/4 پاسخ بی

 100 336 100 100 100 100 100 جمع
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دهد که بین اهداف بینندگان  آماری کای اسکوئر نشان می ها با آزمونبررسی بیشتر یافته

داری در سطح اطمینان سالمند از تماشای تلویزیون و وضعیت فعالیت آنان رابطۀ معنی

های فعالیتی  درصد( بیشتر از سایر گروه5/89دار )طوری که زنان خانه درصد وجود دارد؛ به95

کسب اطالعات و »درصد( با هدف 3/58و بازنشستگان )« سرگرمی و گذران وقت»با هدف 

 پردازند. به تماشای تلویزیون می« اخبار

های تلویزیون به تفکیک وضعیت . اهداف بینندگان سالمند از تماشای برنامه16جدول 

 فعالیت )درصد(

 فعالیت

 فاهدا

 کل درصد

 درصد تعداد شاغل بازنشسته دارخانه

 5/51 173 9/56 3/58 7/6 کسب اطالعات و اخبار

 6/42 143 9/31 4/34 5/89 سرگرمی و گذران وقت

 4/2 8 2/11 0 0 آموزش

 2/1 4 0 9/4 0 سایر

 4/2 8 0 4/2 8/3 پاسخ بی

 100 336 100 100 100 جمع

 یون از سوی سالمندانهای تلویزنحوۀ تماشای برنامه

، «با خانواده» درصد5/56درصد کل پاسخگویان(، 84های سیما )از کل بینندگان سالمند برنامه

کنند. های تلویزیون را تماشا میبرنامه« با سایرین»درصد 4/2و « به تنهایی»درصد 7/38

 اند. درصد بینندگان نحوۀ تماشای تلویزیون را ذکر نکرده4/2

  

 

 

 

 

 

 های تلویزیون از سوی سالمندان )درصد(. نحوه تماشای برنامه3نمودار 
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درصد( بیش از 4/41و زنان )« با خانواده»درصد( 1/53درصد( بیش از زنان )2/59مردان )

ها به  کنند. اما این تفاوتهای تلویزیون را تماشا میبرنامه« به تنهایی»درصد( 6/36مردان )

 د. دار نیستنلحاظ آماری معنی

 های تلویزیون از سوی سالمندان به تفکیک جنس )درصد( . نحوه تماشای برنامه17جدول 

 جنس

 نحوۀ تماشا

 کل درصد

 درصد فراوانی زن مرد

 5/56 190 4/41 6/36 به تنهایی

 7/38 130 1/53 2/59 با خانواده

 4/2 8 8/2 1/2 با سایرین

 4/2 8 8/2 1/2 پاسخبی

 100 336 100 100 جمع

 های تلویزیونی از سوی سالمندانهای شبکهمندی به برنامهوضعیت عالقه

های به برنامه درصد4/35درصد کل پاسخگویان(، 84های سیما )از کل بینندگان سالمند برنامه

های شبکه درصد به برنامه8/29، «سه»های شبکه درصد به برنامه8/31، «فیلمآی»شبکه 

، «مستند»های شبکه درصد به برنامه8/23، «خبر»های شبکه امهدرصد به برن9/25، «یک»

عالقه « سالمت»های شبکه درصد به برنامه7/10و « نمایش»های شبکه درصد به برنامه6/11

 دارند. اطالعات تفصیلی در نمودار آمده است. 

 ان )درصد(های تلویزیونی از سوی سالمندهای شبکهمندی به برنامه. وضعیت عالقه4نمودار 
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 های تلویزیونی مندی سالمندان به انواع برنامهوضعیت عالقه

، «اخبار»به  درصد1/60درصد کل پاسخگویان(، 84های سیما )از کل بینندگان سالمند برنامه

درصد به 7/10، «مستند»درصد به 7/16، «فیلم»درصد به 9/17، «سریال»درصد به 47

عالقه دارند. « های تلویزیونیمسابقه»درصد به 4/2و  «موسیقی»درصد به 3/8، «سخنرانی»

 اطالعات تفصیلی در نمودار آمده است. 

  

 
 های تلویزیونی )درصد(مندی سالمندان به انواع برنامه. وضعیت عالقه5نمودار 

 مدل استفاده سالمندان از تلویزیون

های کل بینندگان سالمند برنامهاز نحوی که  های پژوهش است؛ بهاین مدل مبتنی بر یافته

و « به تنهایی»درصد 7/38، «با خانواده» درصد5/56درصد کل پاسخگویان(، 84سیما )

سرگرمی و »با هدف  درصد5/51کنند. های تلویزیون را تماشا میبرنامه«با سایرین»درصد 4/2

و « وزشیآم»درصد با هدف 4/2، «کسب اطالعات و اخبار»درصد با هدف 6/42، «گذران وقت

، «اخبار»به  درصد1/60اند. های تلویزیون پرداختهدرصد با اهدافی دیگر به تماشای برنامه2/1

درصد به 7/10، «مستند»درصد به 7/16، «فیلم»درصد به 9/17، «سریال»درصد به 47

 عالقه دارند. « های تلویزیونیمسابقه»درصد به 4/2و « موسیقی»درصد به 3/8، «سخنرانی»
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  های سالمندان از تلویزیونظارات و خواستهانت

 ها،ـ متنوع و شاد کردن برنامه

 ـ بیشتر پخش کردن موسیقی، 

 ـ نمایش دادن ادوات موسیقی و خواننده،

 های بازرگانی،ـ کم شدن آگهی

 ها،ها و سریال ـ حذف کردن زیرنویس فیلم

 ها،ـ بهبود کیفیت صدا و تصویر برنامه

 ها،وین برنامهـ کند کردن ریتم تد

 های سالمندان،ـ استفاده کردن از مجریان زن و مرد میانسال در برنامه

 ها،های شاد، متنوع و قابل تشخیص در دکور برنامهـ استفاده کردن از رنگ

 شب(، 9تا  6ها در زمان مناسب )ـ پخش کردن برنامه

 های مناسبِ تمام اعضای خانواده،ـ پخش کردن برنامه

 ها،های سالمندان در برنامهدن توانمندیـ نشان دا

 ها،ـ استفاده کردن از تجارب سالمندان در برنامه

هایی در زمینۀ مراقبت، تغذیه، ورزش، روابط اجتماعی، بهداشت جسمی ـ تولید و پخش برنامه

 و روانی سالمندان )هدف آموزشی( و حمایت اجتماعی از سالمندان،

ها برای آموزش هنرهای خود به دیگران مثل نرمند در برنامهـ استفاده کردن از سالمندان ه

 آشپزی و کارهای دستی،

 های سیما به سالمندان،ـ اختصاص دادن بخشی از زمان خبر شبکه

 هایی مناسب در زمینۀ جایگاه و منزلت واقعی سالمندان،ـ تولید و پخش کردن برنامه
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 بندی و تحلیل نهایی جمع

شود این  در مورد وجوه نظریۀ استفاده و رضامندی ارائه گردید، دیده میبا توجه به مطالبی که 

های ارتباطی پیش از خود، تصویر کامالً مثبتی از مخاطب ارائه  نظریه در مقایسه با نظریه

طوری که به نظر بسیاری از محققان، الگوی استفاده و رضامندی، انسان را وارد  کند؛ به می

در حالی که نظریۀ تأثیرات کاشتی بر تأثیر محتوای تلویزیون بر  نظریۀ ارتباطات کرده است.

های بیننده و  ها بر خصوصیات و انگیزه کند، سایر نظریه تأکید می 1بینندگان دائمی و سرسخت

عنوان مثـال، نظریۀ  های متقابل تماشاگران تأکید بیشتری دارند. به همچنین فرایندها و کنش

سازی استحکام رفتارهای  شکلبه محتوا و بیننده و نیز بر همیادگیری اجتماعی بر هردو جن

کنندۀ تقلید بیننده از رفتار مشاهده شده است، متمرکز جانشین و سایر فرایندهایی که مشخص

افتد ســر و  (. نظریۀ پذیرش با آنچه در عمل مصرف اتفاق می31:  1375گوگونانی ، شوند. ) می

آورد و آن را  ه گیرنده، چگونه به محتوای معیّنی روی میکـار دارد؛ یعنی با این موضوع ک

 (. 285: 1376کند) ویندال و دیگران، تفسیر می

شناختی را از  های کارکردی و جنبۀ روان کند تا نگرش مدل استفاده و رضامندی تالش می

واقعی  های طریق شناسایی نتایج رفتار تماشای افراد با هم پیـوند دهد. این نظـریه با انگیزه

برند و آن دسته از نیازهای واقعی آنها که  هایی که آنها از تلویزیون می بینندگان، نوع استفاده

ها  شود، سرو کار دارد. در واقع، این نظریه به آنچه مردم با رسانه ها ارضاء می وسیلۀ رسانه به

دل استفاده و رضامندی کنند. بنابراین، م ها با مردم می دهند، نظر دارد تا آنچه رسانه انجام می

های اجتماعی، روانی بینندگان و رفتار  ها، محیط های کارکردی استفاده از رسانه بر جایگزین

 (. 32: 1375ارتباطی آنها و همچنین بر نتایج حاصله تأکید دارد)گوگونانی، 

ی های متعددی که از تجربۀ تلویزیون ناش با استفاده از نتایج پژوهش، استفاده و رضامندی

 توان در چهار طبقۀ اصلی جای داد:شود را می می

 شناختی )کسب اطالعات یا دانش(،  -1

  تفریح و سرگرمی )برای تحریک تمدد اعصاب یا تخلیه هیجان(،  -2

سودمندی اجتماعی )تقویت ارتباط با دیگران، یکپارچگی اجتماعی، چیرگی بر تنهایی،  -3

 اندرکاران تلویزیون و غیره(، دستکسی، ایجاد روابط شبکۀ اجتماعی با  بی

                                                           
 1 .Heavy users 
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 (. 71: 1378)حسین پور، گیری )گریز از مشکالت( کناره -4

که با عدم رغبت و عالقه نسبت به محتوای خاصی همراه « تماشای تلویزیون»بین  1هرش

های خاصی مشاهده شده و سپس تلویزیون خاموش  که برنامه« ها تماشای برنامه»است و 

های علوم اجتماعی که کند، در سایر مدل ئل شده است؛ تمایزی که او ادعا میشود، تمایز قا می

اشاره  2زیلمن و برایان(.  76-74: 1380دالگرن،پردازند، وجود ندارد) ها می به تأثیرات رسانه

های متعدد حساس هستند و از نوعی  ها و تأثیرات برنامه کنند که بینندگان نسبت به ویژگی می

هایی که دارای بیشترین امکان دستیابی به نتایج دلخواه است، استفاده  خاب پیامآگاهی برای انت

های مورد  شوند که پیام کنند؛ یعنی آنها بر رویارویی با محتوایی تأکید داشته و متمرکز می می

های حاوی اطالعات آشفته را به  پسندشان را در برداشته و تمایل دارند که رویارویی با برنامه

کنند.  شان انتخاب و استفاده می کنندگیدلیل ارزش درمان هایی را به رسانند. آنها پیامحداقل ب

خواهنـد حالت خوب و خوشایندی را افزایش دهند،  افرادی که درحالت بدی هستند، یا می

ها را به غلط  مند هستند؛ آنها ممکن است پیام های طنز و کمدی عالقه بیشتر به انتخاب برنامه

هایی فعال باشند  توانند در جستجوی پیام ه و یا نادیده انگارند، اما در عین حال میتفسیر کرد

کند. رویارویی انتخابی در تمام شرایط و حاالت، شامل ترس،  که نیازهایشان را ارضاء می

طور قطع، نظریۀ استفاده  عنوان کارکردی از آنهاست. به افتد و یا به استرس و خستگی اتفاق می

های بیننده تأکید های تلویزیون و خصوصیات، نیازها و انگیزه بر تعامل بین پیام و رضامندی

 (. 92-89:  1381)نیکو و دیگران، کند می

ها و رقابت بین آنها سبب شده است مخاطب فعال دست به ها و شبکه امروزه تنوع رسانه

هایی،  چه گروه»شود، میها این سؤال مطرح  اندرکاران رسانه گزینش بزند. در نتیجه، برای دست

با چنین پرسشی، مطالعات درباره مخاطب شکلی نو یافته « کنند؟ هایی را انتخاب می چه برنامه

انگیزۀ مخاطب در »شود که  تر به این سؤال، پرسش دیگری مطرح می و برای پاسخگویی دقیق

« کند؟ نتخاب میای خاص را ا ای خاص یا رسانه انتخاب رسانه چیست و او به چه دلیل برنامه

این نظریه، بر این فرض استوار است که استفاده از رسانه حتماً برای رفع نیاز است. نتایج 

درصد کل 84های سیما )دهد از کل بینندگان سالمند برنامه پژوهش حاضر، نشان می

کسب »درصد با هدف 6/42، «سرگرمی و گذران وقت»با هدف  درصد5/51پاسخگویان(، 

                                                           
 1.  Hirsch, P.M. 

 2. Zilmann and Bryant 
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درصد با اهدافی دیگر به تماشای برنامه2/1و « آموزشی»درصد با هدف 4/2، «اراطالعات و اخب

کسب »درصد( با هدف 1/13درصد( بیش از زنان )9/64اند. مردان )های تلویزیون پرداخته

سرگرمی و گذران »درصد( با هدف 33درصد( بیش از مردان )9/75و زنان )« اطالعات و اخبار

سرگرمی و »های سنی با هدف  درصد( بیشتر از سایر گروه80سال ) 75-79، سالمندان«وقت

های سنی با هدف  درصد( بیشتر از سایر گروه52سال ) 70-74، و سالمندان «گذران وقت

درصد( بیشتر از 80لیسانس و دکتری )، سالمندان با تحصیالت فوق«کسب اخبار و اطالعات»

سواد و یا دارای و سالمندان بی« کسب اخبار و اطالعات»های تحصیلی با هدف  سایر گروه

درصد( بیشتر از 3/62درصد( و در مرتبه بعد سالمندان دارای دیپلم )7/62تحصیالت ابتدایی )

درصد( بیشتر از 5/89دار )، زنان خانه«سرگرمی و گذران وقت»های تحصیلی با هدف  سایر گروه

درصد( با هدف 3/58گان )و بازنشست« سرگرمی و گذران وقت»های فعالیتی با هدف  سایر گروه

 اند. های تلویزیون را تماشا کردهبرنامه« کسب اطالعات و اخبار»

با » درصد5/56درصد کل پاسخگویان(، 84های سیما )از کل بینندگان سالمند برنامه

های تلویزیون را تماشا میبرنامه« با سایرین»درصد 4/2و « به تنهایی»درصد 7/38، «خانواده

درصد( بیش از 4/41و زنان )« با خانواده»درصد( 1/53درصد( بیش از زنان )2/59کنند. مردان )

ها به  کنند؛، اما این تفاوتهای تلویزیون را تماشا میبرنامه« به تنهایی»درصد( 6/36مردان )

 دار نبودند. لحاظ آماری معنی

به  ددرص4/35درصد کل پاسخگویان(، 84های سیما )از کل بینندگان سالمند برنامه

های  درصد به برنامه8/29، «سه»های شبکه درصد به برنامه8/31، «فیلمآی»های شبکۀ  برنامه

های شبکۀ  درصد به برنامه8/23، «خبر»های شبکۀ  درصد به برنامه9/25، «یک»شبکۀ 

های شبکۀ  درصد به برنامه7/10و « نمایش»های شبکۀ  درصد به برنامه6/11، «مستند»

، «فیلم»درصد به 9/17، «سریال»درصد به 47، «اخبار»به  درصد1/60د. عالقه دارن« سالمت»

درصد به 4/2و « موسیقی»درصد به 3/8، «سخنرانی»درصد به 7/10، «مستند»درصد به 7/16

دهد مخاطب سالمند فعال دست به  عالقه دارند. این نتایج نشان می« های تلویزیونیمسابقه»

 کند. های تلویزیونی استفاده میها و برنامهشبکهصورت گزینشی از  زند و بهگزینش می

 ای نتایج پژوهش تحلیل مقایسه

توان به نکات حائز  ها و مطالعات انجام شده می در مقایسه پژوهش حاضر، با سایر پژوهش

های مورد بررسی اشاره کرد. در خصوص  اهمیتی از قبیل حجم نمونه، مکان، زمان و متغیر
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نفر برآورد شد که 400با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه اُپتیمم حجم نمونه مورد بررسی 

توان با اتکا به آن  های خارجی، می های انجام شده در کشور و پژوهش در قیاس با سایر پژوهش

ها با  نتایج پژوهش را به کل جامعۀ آماری مورد بررسی تعمیم داد. در حالی که در سایر پژوهش

های در دسترس استفاده کرده پژوهشگر از حجم نمونه کمتر و یا نمونهها،  توجه به محدودیت

های مورد اشاره در پیشینه کاسته است. مکان مورد بررسی  که از جامعیت نتایج پژوهش

گانه شهر تهران بوده که نتایج آن قابلیت مقایسه با نتایج 22پژوهش حاضر، مناطق 

های بهار و تابستان بوده که بررسی فصل سازد. زمان مورد های شهری را میسر می پژوهش

دالیل نو شدن سال و دید و بازدیدها، سفرها و تغییرات جوی حالت  معموالً در فصل بهار به

آید که این موضوع در مورد سالمندان نیز قابل تعمیم شادی و سرخوشی در افراد پدید می

های تلویزیون در بین افراد است. این شرایط، ممکن است در ایجاد احساس رضایت از برنامه

سالمند مورد بررسی تأثیری بیش از حد مورد انتظار داشته و نتایج این پژوهش با سایر 

های مورد اشاره در پیشینه  های مشابه، متفاوت باشد. البته زمان اجرای پژوهش پژوهش

 مشخص نبود. 

 سازان حوزۀ سالمندیپیشنهاد برای برنامه

رسانی، آموزش، سرگرمتوانند با توجه به انواع کارکردهای اطالع ی میسازان تلویزیونبرنامه

سازی مردم در افزایش دانش، تغییر نگرش و تغییر رفتار مخاطبان از جمله سازی، بسیج

های آنان نقش بسزایی داشته و آنها را به خودکارآمدی و خودمدیریتی و سالمندان و خانواده

 ال و موفق هدایت کنند. برخورداری از سالمندی سالم، فع

توانند در  سازان تلویزیونی با نگاه حمایتی از سالمندان میبرنامهها: روحیه و امید در برنامه

وجود آورند  ایجاد روحیه و امید در آنان نقش مؤثری ایفا کنند و این احساس را در سالمندان به

 ن برای جامعه مفید هستند. رغم بازنشتگی و از دست دادن جایگاه شغلی خود همچنا که علی

افراد با ورود به دوران سالمندی اوقات فراغت بیشتری سرگرمی و گذران اوقات فراغت: 

دهد که سالمندان اوقات زیادی را صرف  های پژوهش حاضر، نشان میکنند. یافتهپیدا می

با در نظر گرفتن توانند  سازان تلویزیونی میکنند. لذا برنامههای تلویزیون میتماشای برنامه

های سنی  هایی برای این گروهها، نیازها و عالیق سالمندان به تولید و پخش برنامهخواسته
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سوی سالمندی موفق و فعال  پرداخته و ضمن سرگرم کردن، آنان را مورد حمایت قرار داده و به

 هدایت کنند. 

بین سالمندان بیش از نیاز به احترام، نیازی انسانی است و این نیاز در سازی: فرهنگ

شود که دیگر پایگاه و  سایرین است؛ زیرا در دوران سالمندی این حس در سالمند تقویت می

لحاظ اقتصادی و اجتماعی در خانواده و جامعه از دست داده است. از  جایگاه مناسب خود را به

اده شود و ارزش و سازان تلویزیونی بایستی تالش کنند مقام او در جامعه ارج نهرو برنامهاین

 سازی برای سایرین تبیین و تشریح نمایند. احترام زیاد سالمندان را با برنامه

های نگهداری و های بهداشتی و کاهش هزینهتلویزیون برای گسترش مراقبتآموزش: 

هایی را ارائه دهد. صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خانواده آموزش تواند به درمان سالمندان می

های دوران ها برای پیشگیری و کاستن از عوارض برخی بیماریامر به افزایش آگاهیاین 

های آموزشی برای پیشگیری از بیمارهای جسمی و سالمندی بسیار سودمند است. تهیۀ برنامه

روانی سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 سازی برای سالمندان است. های برنامهزشکی از اولویتهای علوم پو دانشگاه

های تلویزیونی در تهیه و پخش برنامه نگرش مثبت به سالمندان و دورۀ سالمندی: 

برای سالمندان باید به طرح نتایج و آثار مثبت زندگی افراد در دورۀ سالمندی اشاره کرد؛ از 

های سالمندان در عرصۀ  مات و فعالیتگیری از خدجمله سازگاری با تغییرات پیری، بهره

گیری از تجربیات، خردمندی و اجتماعی و ارتقای سالمت جسمی و روانی سالمندان، بهره

های مختلف، استفاده از سرمایۀ انسانی سالمندان در انتقال فرهنگ کاردانی سالمندان در زمینه

های گیریید آنها در تصمیمهای جدید، استفاده از راهبردهای مؤثر و پیشنهادات مفبه نسل

 زندگی و... پرداخت. 

های سالمندان موفق و فعال اعم از سالمت جسمی و طول عمر، سالمت  تبیین ویژگی

روانی، کارآمدی شناختی، صالحیت اجتماعی و درگیری فعال با زندگی، سالمت معنوی و 

 داشتن رویکردهای مذهبی در زندگی و... . 

های تولیدی به تبیین انواع سازان در برنامهبرنامهجتماعی: روابط اجتماعی و حمایت ا

های اجتماعی مورد نیاز سالمندان شامل حمایت عاطفی، حمایت ابزاری و حمایت حمایت

اطالعاتی پرداخته و بر نقش آثار مثبت روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی در سالمت جسمی و 

هایی از این دست، سبب کاهش ن ترتیب، برنامهروانی و شناختی سالمندان تأکید کنند. به ای
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های سالمندان تأثیر مثبت زا شده، بر خودپنداره و قابلیتفشارهای روانی و عوامل استرس

 داشته و موجب افزایش میزان عزت نفس و رضایت از زندگی سالمندان شود. 

ر مشکالت مالی در های تولیدی عوامل مؤثر بسازان در برنامهبرنامهاشتغال و رفاه مادی: 

های مالی و ارائه راهکارهای ها و وابستگیدوران سالمندی از جمله کاهش درآمد، محدودیت

ها در دوران سالمندی بپردازند. همچنین به نقش خانواده در مناسب برای تأمین هزینه

های مالی سالمندان و کمک به سالمندان در یافتن مشاغل یافتنراهکارهای کاهش محدودیت

رسانی در زمینۀ وقت، آموزش حرفه قبلی و تجارب خود به دیگران تأکید کنند. به اطالعپاره

رو و ها و تهدیدهای پیشتغییرات و تأثیرات دوران بازنشستگی بر زندگی سالمندان و فرصت

 بیان آثار و پیامدهای منفی بیکاری و نداشتن برنامه زندگی بپردازند. 

های غذایی، محیط زندگی و سازان برنامهبرنامهو ورزشی: های تفریحی، هنری فعالیت

های تفریحی، هنری، ورزشی سالمندان سالم را به تصویر کشیده و نقش تغذیه، ورزش،  فعالیت

طور مثال در زمینۀ  محیط و تفریحات مختلف بر سالمتی سالمندان را مورد تأکید قرار دهند. به

 سالمندان را معرفی و آنان را مورد تقدیر قرار دهند.  هایهنری، آثار و ابتکارات و خالقیت

 

  



160 1400/ پاییز  64 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و گیفرهن مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 منابع

 ( مخاطبان رسانه1376آنگ، ین ) کنند، ترجمۀ هومن پناهنده، فصلنامه  ها چگونه معنا خلق می

 . 12-13فرهنگ عمومی، پاییز و زمستان، شماره 

 ( بررسی میزان استفاده و رضامندی سالمندان کرمانی از1391احمدپور، معصومه ) های رسانه

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.  جمعی )رادیو، تلویزیون و مطبوعات(، پایان

 ( سالمندان گمنام1397جعفری، طاهره )-  :جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده، تهران

 نشربشارت، بهار. 

 ( مقدمه1386حافظ نیا، محمدرضا )هران: انتشارات سمت. ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ت 

 ( 1395خاشعی، رضا )زندگی سالمت محور در شهر تهران، مطالعه  ای و سبکفرهنگ رسانه

نامۀ دکتری، دانشکده علوم اجتماعی،  رسانه رادیو، تلویزیون، نشریه و اینترنت، پایان 4موردی برای 

 یی.دانشگاه عالمه طباطبا

 ( .پیمایش در تحقیقات ا1376دواس، دی. ای ) .جتماعی، هوشنگ نایبی ، تهران، نشر نی 

 (تلویزیون و گستره عمومی جامعه مدنی و رسانه های گروهی، ترجمۀمهدی 1380دالگرن، پیتر )

 شفقتی، تهران: سروش.

 ( تهران: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور. 1396سند ملی سالمندی کشور ) 

 ( 1381سورین، ورنر جوزف و تانکارد، جیمز دبلیو )های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان،  نظریه

 تهران: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران. 

 ( 1397صادقی، جواد )نگاری سالمت برای سیمای جمهوری اسالمی ایرانارائه الگوی روزنامه ،

نگاری، دانشگاه  نامۀ کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، گرایش روزنامه پایان

 صداوسیما. 

 ( سازمان و مدیریت آن، تهران: انتشارات ترمه. 1384غنوی، غالمرضا ) 

 (بررسی میزان استفاده و رضامندی نوجوانان از رسانه های تصویری سینما، 1375گوگونانی، رضا )

 نامه کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی.تلویزیون و ویدئو، پایان

  ( تلویزیون در خانواده و جامعه نو، ترجمۀ جمشید ارجمند، تهران: 1354ملون، )مارتینز، ادریک

 انتشارات سروش. 

 ( برگرفته از سایت 1395( و )1390( )1385های نفوس و مسکن )مرکز آمار ایران، سرشماریhttp 

://www. amar. org. ir . 

 ( نظرسنجی از مردم درباره برنامه1398مرکز تحقیقات صداوسیما ) 31های تلویزیون در تهران و 

 شهر دارای مرکز صداوسیما در فصل تابستان، تهران. 



  161 تلویزیون در حمایت از زندگی سالمندینقش 

 

 ( درآمدی بر نظریه1382مک کوایل، دنیس ) :های ارتباطات جمعی، ترجمۀ پرویز اجاللی، تهران

 ها.  مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 های اننتقادی،  و دیدگاههای رایج  های رسانه اندیشه ( نظریه1393زاده، سید محمدمهدی )مهدی

 تهران: اننتشارات همشهری.

 (شناخت مخاطب تلویزیون 1381نیکو، مینو؛ سعیدیان، ایما؛ سرکیسیان، وازگن و سعادت شیخ )

 با رویکرد استفاده و رضایتمندی، تهران: انتشارات سروش. 

 (کاربردنظریه1376ویندال، سون؛ سیگنایز، بنو وجین اولسون )مۀ علیرضا دهقان، هایارتباطات، ترج

 ها.تهران:مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 ای ( شناسایی راهبردهای رسانه1398زهی، نوروز )هاشمی، ثریا؛ رحمانزاده، سیدعلی و هاشم

های دیداری و شنیداری، سیمای جمهوری اسالمی ایران در سالمندی موفق و فعال، فصلنامه رسانه

 . 32زمستان، شماره 
 Andrews (2015)," Telly On" - Older People , Dementia and the Potential of Television, 

Dementia Services Development Centre , University of Stirling  
 BRAID , Bridging Research in Ageing and Development (2012), ICT & Ageing 

Scenarios , Seventh  

 3.https://scholar.google.com/scholar?q=BRAID+,Bridging+Research+in+Ageing+and+

Development(2012),+ICT&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 

 

 Davis , Richard and Edwards , Allen (1975), A Therapeutic Tool for The Aged, 

University of Southern California 

 Depp, Colin A., Schkade, David A. and Thompson, Wesley K(2010), Age, Affective 

Experience, and Television Use, Sam and Rose Stein Institute for Research on Aging, 

Advanced Center for Innovations in Services and  Interventions Research, Department of 

Psychiatry of California, http://www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/pmc3593658, published 

in the final edited form as: Am j prev med.  2010 Aug; 39(2):173-178 
 EU(2011), How to promote active aging in Europe, EU support to local and regional 

actors, Publications Office of the EU https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

publication/6d80a85f-43d5-4462-b5bf-8dd8aaffffb5 

 Fuqua, Joy (2012), Prescription TV (Therapeutic Discourse in The Hospital and at 

Home) duke University Press, Durham & London 

 Health Communication ،Healthy People (2010), Lead Agency: Office of Disease 

Prevention and Health Promotion.  

  http://arc. tbzmed. ac. ir/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=1. 

 Perry, David, K. (2002), Theory and research in mass communication second edition.  
 World Population Aging (2015), Department of Economic and Social Affairs Division, 

UN, New York. 

 

  

http://arc.tbzmed.ac.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=1

