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 هاي تلویزیون در زندگیزندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین

 
 زهرا خلیلی، *سید محسن بنی هاشمی

 چکیده
هاي اولیه افـراد  هاي ایرانی و بررسی واکنشاین پژوهش براي شناخت جایگاه تلویزیون در میان خانواده

. به شکل تحقیقی شبه تجربی انجـام شـده اسـت   ، هاي آنون تلویزیون و جایگزینبه زندگی روزمره بد
و  هاي ایرانی این سوال مطرح شد که دالیـل تلویزیون در زندگی خانواده اهمیتبراي دستیابی به میزان 

خواسته شد به مـدت دو هفتـه   ها آن سپس از ؟مشارکت کنندگان چیستتماشاي تلویزیون براي  میزان
تلویزیون را متوقف و اطالعاتی مربوط به شرایط زندگی و احساس خود را از نبـود تلویزیـون   تماشاي 
 .  بیان کنند

نظریه ، نظریه کاشت، مربوط به استفاده و رضامندي هايهچارچوب مفهومی این تحقیق بر پایه نظری
هـاي سـید   یـدگاه نظریه انتقادي نیـل پسـتمن و د  ، نظریه اقناع، نظریه اوقات فراغت، وابستگی مخاطب

 .  مرتضی آوینی درباره تلویزیون شکل گرفته است
هاي ایرانی براي تماشاي تلویزیـون شـامل اولویـت دادن بـه     دهد که دالیل خانوادهنتایج نشان می

 درتوان می راها خانواده درپیامدهاي حذف تلویزیون . اي خاص و شرایط شخصی هر انسان استبرنامه
ریزي دقیق در زندگی روزمـره  برنامه، تغییر در سطح ارتباطات انسانی، امش بیشترآر، تنوع در عملکردها
تغییـر جایگـاه   ، ایـن کـار  پیامد اصلی . کرد مشاهدهاي دیگر هاي شخصی و رسانهو جایگزینی فعالیت

. افزایش نظم در زندگی و تغییر در نحوه گذران اوقـات فراغـت اسـت   ، هاتلویزیون در زندگی خانواده
پـس از پایـان دوره آزمایشـی حـذف     ، هان با وجود تغییرات خوشایند در سبک زندگی خانوادههمچنی

 .افراد تمایلی به تکرار مجدد آن ندارند، تلویزیون
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 مقدمه
ي اطالعـاتی و ارتبـاطی رخ   هاهایی که در گستره فناوريبه دلیل پیشرفت، عصر حاضر

هـاي گروهـی بـه قـدرت شـگرفی در      نام گرفتـه اسـت و رسـانه    عصر ارتباطات، داده
. انـد شـده تبدیل. . . مذهبی و، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هاي گوناگون اقتصاديحوزه

 . در این میان تلویزیون یکی از قدرتمندترین وسایل ارتباط جمعی است
توان دربـاره تـأثیر آنـی و    شناسی تلویزیون این است که نمیهاي مهم جامعهاز یافته

تـوان بـا   بنـابراین مـی  . جزیی تلویزیون و نیز اثرات کلی و درازمدت آن تردیـد داشـت  
بـه  ، بـر خـانواده  ویـژه  بـه هاي اجتماعی اطمینان گفت که وسایل ارتباط جمعی بر گروه

 .  ارندانکار دنیز اثري غیرقابل، ترین جزء جامعهعنوان مهم
تـرین وسـیله ارتبـاط جمعـی بـا      تلویزیون با دامنه تأثیر گسترده و به عنـوان مقبـول  

 تلویزیـون . کنـد تصویر و رنگ مخاطبان را مجذوب خـود مـی  ، صدا، استفاده از حرکت
زمـان  ، دهدشده در اختیار ما قرار میاي تدوینگذاران بخش رسانهتوسط سیاستچه آن

کنـیم دنیـاي مـا پـیش از ورود     در این میان فرامـوش مـی   کنیم وزیادي را صرف آن می
 مان چگونه بود؟تلویزیون به زندگی
، بار تلویزیون در معرض دید عموم قـرار گرفـت   اولینکه براي  1934شاید در سال 
کرد روزي برسد که این وسیله تا این حد در تمام شئون زندگی انسـان  کسی گمان نمی

هاي مرفه وجود داشت تا امروز کـه  تلویزیون تنها در خانواده از آن زمان که. تأثیر گذارد
تغییـرات  ، تلویزیون از لـوازم معمـولی خانـه اسـت    ، حتی در کشورهاي در حال توسعه

توان از ایـن  تا آنجا که می، زیادي در نقش تلویزیون در زندگی بشر به وجود آمده است
 . رسانه به عنوان یکی از اعضاي اصلی خانواده نام برد

فـرد خـود   هـاي منحصـربه  توان فراموش کرد که تلویزیون با اسـتفاده از قابلیـت  نمی
در متن زندگی افراد حضور یابد که استفاده از دیگر اشکال رسانه  چنانآنتوانسته است 
هـا وقـت زیـادي را صـرف     بیشـتر انسـان  . رنگ کنـد را کم. . . کتاب و ، همچون سینما

شـود فرصـت کمتـري بـراي برقـراري روابـط       باعث مـی کنند که تماشاي تلویزیون می
اي حضور تلویزیون در زندگی افـراد بـه انـدازه   . اجتماعی و میان فردي اختصاص دهند
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هـا بـراي گریـز از    انسـان ، ترین وسیله گذران اوقات فراغـت خرجاست که به عنوان کم
 .  برندها بدان پناه میشرایط دشوار اجتماعی و روزمرگی

. شد به خاطر بیاوریم پـیش از ورود تلویزیـون زنـدگی مـا چگونـه بـود      شاید بد نبا
آخرین بـاري کـه بـا    ، ایم آخرین کتابی که خواندیم چه بودهبسیاري از ما فراموش کرده

هرچنـد  . ایمهاي دوستانه را از یاد بردهخانواده به پارك رفتیم را به یاد نداریم و یا جمع
هاي گوناگون سازگار اسـت  هاي متنوع که با سلیقهمهتلویزیون به خاطر فراهم کردن برنا

هـا را بـه خـود جلـب کنـد و وقـت آنـان را بـه خـود          قادر است نظر بسیاري از انسان
چیـزي نیسـت کـه از ابتـدا بـرایش      ، اختصاص دهد اما جایگاه فعلی آن در زندگی بشر

را پر و نیازشان ها تلویزیون آمده بود تا بخشی از اوقات فراغت انسان. تعریف شده بود
اما این روزها جایگاهی فراتر از ایـن یافتـه و   ، به کسب اطالعات را تا حدودي رفع کند

در جایگاه یک راهنماي تمام عیار و یا به عنوان یک مشاور همه ، گاه در نقش یک معلم
کند افراد را هدایت کند و این به معنـی دور شـدن بشـر از افـراد و     فن حریف سعی می

ه  تـر مـورد   است که به عنوان منابع اصلی این خـدمات پـیش  فضاهایی  مـا بودنـد  توجـ .
 .  هوشمند و با قابلیت درك متقابل و ارتباط فعال، منابعی زنده

 جایگاه و کارکرد فعلی تلویزیون
ترین شیوه تفریح و کسب اطالعات بـراي میلیاردهـا انسـان در    تلویزیون اکنون به شایع

همه جوامع را بـه  ، تلویزیون به عنوان یک اختراع مدرن .سراسر جهان تبدیل شده است
، عالوه بر آثار کلـی تلویزیـون  . استتحت تأثیر خود قرار داده، بینینحوي غیرقابل پیش

 .  داراي آثاري خاص نیز بر روابط انسانی است، بر جوامع بشري
خود انگیزي که در پیدا کردن جایگاهی ویژه براي تلویزیون به خاطر سرعت شگفت

عصر خویش را رقم زد و به آسانی همه چیز را تحت تأثیر قـرار  ، داشت هاخانهدر میان 
تعـداد دارنـدگان   ، مـیالدي  1952تـا   1948هـاي  سـال ، طی دوره کوتاه چهارسـاله . داد

 .  )1354، مارتینز( میلیون نفر رسید 15از چند هزار نفر به ، تلویزیون در آمریکا
توانـد الگوهـاي   تماشاي تلویزیون تا چه اندازه مـی ، داننددانشمندان هنوز دقیقاً نمی

اما انکار این موضوع نیز مشکل است که یک ، قدیمی زندگی اجتماعی مردم را احیا کند
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تغییر بزرگ اجتماعی به وقوع پیوسته است و تلویزیون نیـز بخشـی از علـت آن تغییـر     
میالدي پا بـه   80و  70، 60هاي مردان و زنانی که در دهه 1به عقیده پوتنام. بزرگ است

مـیالدي   50و  40، 30هـاي  نه تنها بیش از آنهـایی کـه در دهـه   ، عرصه وجود گذاشتند
بیشتر  -اي متفاوت هم بلکه حتی تلویزیون را به شیوه، دیدندتلویزیون می، متولد شدند

 .  )1388، ماري وین( کردندنگاه می -از روي عادت و بدون تأمل 
تر به جایگـاه آن  دارد تا نگاهی دقیقهاي تلویزیون که ما را بر آن میاز جمله ویژگی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:داشته باشیم می
هـاي گونـاگون   یتجـذّاب ترین سرگرمی که برخورداري از تلویزیون به عنوان آسان -1
ا را بـه  مـ ، شرطی میسر اسـت هیچ تالشی و بدون نیاز به هیچ گونه یادگیري یا پیشآن بی

تلویزیون به سرگرمی ثابتی بـراي مردمـی خسـته از کـار و هیـاهوي      . کندخود وابسته می
. گیـرد زندگی روزمره تبدیل شده است؛ بنابراین بخش مهمی از اوقات فراغـت مـا را مـی   

مطالعـه  ، به تعمق در تجربیات روزانـه ، توان آن را در کنار تفریح و استراحتاوقاتی که می
. . . دوستان و نزدیکان و یـا یـادگیري کارهـاي مـورد عالقـه و     ، ط با خانوادهارتبا، و تفکر

فرصـت  ، دهـد تلویزیون در ازاي چیزهایی که بـه مـا مـی   ، به عبارت دیگر. اختصاص داد
 .  گیردبه عنوان یکی از ارکان اصلی رشد فردي را از ما می، گیري از اوقات فراغتبهره

ایـن رسـانه بـه دلیـل برخـورداري از      ، تلویزیـون هاي نظر از محتواي برنامهصرف -2
کنـد و قـدرت   خـود را بـه بیننـده تحمیـل مـی     ، جادوي تصویر آمیخته با صدا و موسیقی

رسـد نگـاه کـردن بـه     به نظر می. )1384، ریاحی( گیردتفکر و تحلیل را از او می، انتخاب
 .  اختیار استو بیتا حد زیادي غیر ارادي ، صفحه تلویزیونی که در مقابل ما روشن است

از نظر روانشناسان نوعی رضایت کاذب و مـوقتی  ، بودن تماشاي تلویزیون 2انفعالی -3
، ايبه همین علت گـاهی بیننـدگان تلویزیـون پـس از پایـان برنامـه      کند را در ما ایجاد می

 .  )1384، ریاحی( گردندبه دنبال برنامه دیگري می، هابالفاصله با چرخاندن کانال
باید میزان زیادي از تبلیغات همراه آن را هم بـه  ، ا تماشاي هر برنامه تلویزیونیب -4

اي کم در درون ما نیازهـاي مصـرفی تـازه   اجبار یا با رضایت بپذیریم و این تبلیغات کم
                                                      
1. Putnam        2. Passive 
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 .  کنندایجاد کرده و الگوي مصرفی جدیدي را خلق می
وگو و ایجـاد  گفت، تلویزیون فرصت تمرین براي یادگیري، در فضاي خانوادگی -5

از بـین رفـتن   ، نتیجه تداوم این وضع در درازمـدت . کندارتباط با دیگران را محدود می
پس عادت بـه تلویزیـون در سـطح کـالن     . وگو در میان افراد جامعه استفرهنگ گفت
گیري و پرورش مهارت برقراري ارتباط متقابل بین افـراد جامعـه را کـاهش    امکان شکل

افراد خانواده و یـا افـراد فامیـل حاضـر در یـک      ، با روشن شدن تلویزیونمثالً  .دهدمی
هـا  آن جذب این جعبـه جـادو شـده و تلویزیـون بـه جـاي      ، مهمانی کوچک خانوادگی

هـاي  و یـا ظهـور و رشـد سـایر خالقیـت     هـا  آن پس امکان گفتگو بین. کندصحبت می
ه  بـا  . رودتقویت کننده ارتباطات جمعی از میان می گفتـه شـد در ایـن    چـه  آن بـه توجـ

ه  پژوهش به دنبال آن بودیم تا با  زنـدگی  ، بـه فراگیـري تلویزیـون شـرایط فعلـی     توجـ
روزمره بدون تلویزیون چگونه است و چگونه است و چه جایگزین هایی براي آن قابل 

 تصور است؟
استفاده از تلویزیون بخش جدانشدنی زندگی  ضرورت این پژوهش در این است که

توان در سطح انـواع اعتیـاد   ن شده است؛ به طوري که تماشاي مفرط آن را میمردم جها
تماشـاي تلویزیـون بـه عنـوان یکـی از      . و آسیب زننده به زندگی فـرد بـه شـمار آورد   

نقشی رهبرگونه ، آموزش و دریافت اطالعات، هاي گذران اوقات فراغتترین راهجذّاب
هاي امروز با گذشته ن سبک زندگی انسانتفاوت بی در جامعه دارد و این وجهی مهم از

این حضور گسترده در زندگی افـراد تـا حـدي اسـت کـه اغلـب فرصـتی بـراي         . است
 .  کندرا بسیار محدود میها آن گذارد یاهاي دیگر فردي و اجتماعی باقی نمیفعالیت

رسد چرا کـه بسـیاري   این روزها صحبت از دنیاي بدون رسانه غیرممکن به نظر می
هـا بـراي مـا    رسـانه چه آن ایم چگونه باید در دنیاي واقعی و فراتر ازما فراموش کردهاز 

اند زندگی کنیم و پیشینیان ما در نبود تلویزیون چگونه به گذران اوقات فراغت و ساخته
تـوان جـایگزین   تلویزیـون را مـی  . پرداختنـد نیز انتقال اخبار و مفاهیم به نسل بعدي می

مفید و تفریحات طبیعی که سالیان سال زندگی اجـدادمان را شـکل    بسیاري از مناسبات
 .  دانست، دادمی

موضـوع بتـوانیم نقـاط ضـعف و مشـکالت ناشـی از        ضروري است کـه بـا مطالعـه   
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مداري را در زندگی بشر بررسی کنیم تا دریابیم تجربه اسـتفاده کـردن و اسـتفاده    تلویزیون
ه است و به تعبیري معناي تلویزیون در زنـدگی  نکردن از تلویزیون در زندگی مردم چگون

خانوادگی امروزي چیست؟ الزم است بدانیم که رفتار در زندگی و گذران اوقات فردي و 
آیـا   کـه ایـن  کند؟ یـا چه تحولی پیدا می» بی تلویزیون«به » با تلویزیون«اجتماعی از حالت 

دن تلویزیـون دچـار تغییـر    خانوادگی و رفتاري مـردم جامعـه مـا از نبـو    ، هاي عاطفیالیه
 هاي آن چگونه است؟منافع و آسیب، شود و اساساً نوع تغییراتمی

 :شدزیر انجام  هايبنابراین این پژوهش با هدف پاسخ به پرسش
 ها به دنبال حذف تلویزیون چیست؟رفتارهاي ایجاد شده در خانواده .1
 چیست؟نحوه واکنش افراد در برابر حذف تلویزیون از زندگی روزمره  .2
 کنند؟هایی به جاي آن انتخاب میافراد چه جایگزین، پس از حذف تلویزیون .3

برخی از تحقیقاتی که پیش از این با موضوعاتی نزدیک بـه موضـوع ایـن پـژوهش     
 انجام گرفته است به شرح زیر است:

شـود مخاطـب از رسـانه رادیـو و     هایی که موجب میبه بررسی انگیزه )1375(نیکو
جامعه آماري پـژوهش دربرگیرنـده دختـران و پسـران     . پردازدمی، فاده کندتلویزیون است

گیـري تصـادفی از   نفر است که بر مبناي نمونه 600دانش آموز در تهران با حجم نمونه 
. انـد هاي دخترانه و پسرانه مناطق آموزش و پرورش تهران انتخـاب شـده  میان دبیرستان
هـاي مـوثر   ل والدین از جمله ویژگیسطح تحصیالت و وضعیت اشتغا، جنس پاسخگو

براساس ایـن پـژوهش دالیـل عمـده     . آیدپاسخگویان در رفتار انتخابی آنان به شمار می
، بهداشتی و پزشکی، تماشاي تلویزیون میان جوانان عبارتند از : افزایش اطالعات علمی

ات افـزایش اطالعـ  ، سـرگرمی و گـذران اوقـات فراغـت    ، آگاهی از اخبار ایران و جهان
 . اقتصادي و اجتماعی و حل مسائل و مشکالت خانواده، سیاسی، عمومی

سـاله از نگـاه    12تـا   7اثرات منفی تلویزیون را بـر کودکـان    )1386(سپاسگرشهري
اثرات رفتاري «و » اثرات آموزشی منفی و مستقیم تلویزیون«را در دو گروه ها آن والدین

 . رار داده استمورد بررسی ق» منفی و غیرمستقیم تلویزیون
آثـار ایـن رسـانه بـر کودکـان در      ، در گروه اثرات آموزشی منفی و مستقیم تلویزیون

هـا و اصـطالحات   اسـتفاده از تکیـه کـالم   ، مواردي همچـون خـوردن مـواد کـم ارزش    
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بدآموزي روش مصـرف  ، جاایجاد انتظارت بی، تقلید از رفتارهاي پرخاشگرانه، نامناسب
ادبانه و انجام کارهاي خطرناك مدنظر بوده استهاي بیتقلید رفتار، رمواد مخد . 

آثـار تلویزیـون بـر دیـر     ، در گروه اثرات رفتاري منفی و غیر مستقیم تلویزیـون نیـز  
تـی  دقّبـی ، کم شدن تحرك و فعالیت بدنی، کم شدن مطالعه، خوابیدن و دیر بیدار شدن
کم با همسـاالن و مشـکالت   ارتباط ، کم حرف زدن با خانواده، در انجام تکالیف مدرسه

 . جسمی مورد نظر بوده است
اند بـه طـور متوسـط فرزندانشـان در     هاي این تحقیق والدین اظهار کردهبراساس یافته

کنند و دختران بـیش از پسـران تمایـل    دقیقه تلویزیون تماشا می 12ساعت و  5شبانه روز 
 .  شودماشاي تلویزیون بیشتر میهمچنین با افزایش سن میزان ت. به تماشاي تلویزیون دارند

پس از گذشت بـیش از نـیم قـرن از بـه وجـود       معتقدند )1999(مورگان و شاناهان
این وسیله تمام زوایاي زندگی اجتماعی و شخصی افراد را تحت تـأثیر  ، آمدن تلویزیون

ا کند و همانگونه که مـا ر را براي ما معنا می» واقعیت«اي که وسیله. خود قرار داده است
در . تواند ما را از هم دور کندکند میهاي دریافت حقیقت به هم نزدیک میاز نظر شیوه

تلویزیـون کـه ترکیبـی    . هاي پرشوري بـوده اسـت  پنج دهه گذشته تلویزیون منبع بحث
اي در نیم قرن گذشته بسیاري از سطوح زندگی را هاي رسانهاست از تکنولوژي و بنگاه
هاي انجـام  در تمام بررسی. ات بسیاري را در هم شکسته استتغییر داده و حدود و عاد

 .  شده تلویزیون عامل بسیاري از مشکالت اجتماعی مطرح شده است
دو بخـش را مـورد بررسـی قـرار داده     ، هاي تعیین شدهاین تحقیق براساس چارچوب

 است:
 هاي ارتباط جمعی بر جوامعهاي عمل و تأثیر رسانهشیوه -1
هـا و  پیـام ، نمـایش وقـایع  ، بر مخاطب با استفاده از تصـویر  هاي تسلط کاملراه -2
 ي آنهاارزش

گیـري  نتیجـه ، هاي آمریکایی در طول سالهاي متمادياین پژوهش با بررسی خانواده
هاي ابتدایی ورود تلویزیـون بـه زنـدگی افـراد بـه نسـبت       کند سبک زندگی در سالمی

کــدام از ه ایــن پــژوهش هــیچاز نگــا. هــاي اخیــر تغییــرات کمتــري داشــته اســتدهــه
اند بر زندگی مردم اثر داشته باشند و عالوه بر هاي نوین تا این اندازه نتوانستهتکنولوژي
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تنهایی توانسته است یـک تکنولـوژي جدیـد را نیـز بـا اسـتفاده از       آن تلویزیون خود به
 . تبلیغات وارد زندگی مردم کند

کودکـان   %65) 1989( 1نیـاك براساس تحقیقـات انجـام شـده توسـط لـورنس و وز     
به همراه خانواده خـود بـه تماشـاي تلویزیـون     ، سالگی 17تا  6آمریکایی در سنین بین 

کودکـان بـه تنهـایی     %85دهـد  نشـان مـی   1991در سال  2»رایت«تحقیقات . پردازندمی
همراه والدین و بقیه به همراه خـواهر یـا   به  %45از این تعداد . کنندتلویزیون تماشا نمی

 1998در سـال   »3اوراون «. نشینندهاي تلویزیون میبرادر و دوستانشان به تماشاي برنامه
مطرح کرد که بیشتر همراهان کودکان در تماشـاي تلویزیـون افـرادي هسـتند کـه سـن       

تلویزیون غالبـاً  . دارند و اغلب این همراهان خواهر یا برادر کودك هستندها آن پایینتر از
الیتها و به طـور کلـی زنـدگی کودکـان قـرار دارد و البتـه ارتبـاط        در پس زمینه همه فع

 .مستقیمی با عالئق و جایگاه اجتماعی کودك و خانواده وي دارد
) در مشاهداتش که مربوط به تماشـاگران تلویزیـون بـود و بـر روي     1987( 4لمیش
ه  ماهه انجام داد دریافت میزان  30تا  6کودکان  انـدازه  کودکـان بـه تلویزیـون بـه     توجـ

بسیاري از رفتارهایی که هنگام تماشاي تلویزیـون توسـط   . پذیردبزرگساالن صورت می
تکـرار و  ، ها و اصطالحات و موضـوعات آشـنا  به نامتوجه شود شامل کودکان انجام می

 .  پرسش سواالتی درباره موضوعات نمایش داده شده از تلویزیون است
: افـرادي کـه   کـرده اسـت  گـروه تقسـیم   بـه دو  را افراد  یپژوهش) در2009(کرسمار

در میان گـروه بیننـدگان   . کنند و افرادي که تلویزیون تماشا نمی کنندتلویزیون تماشا می
کـودك قـرار داشـتند و در گـروه افـرادي کـه        30بزرگسال و  82هاي تلویزیونی برنامه

ن در کننـدگا شرکت. کودك حضور داشتند 48بزرگسال و  72تلویزیون تماشا نمی کنند 
هاي روزانه مورد مطالعـه قـرار   پرسشنامه و گزارش، این تحقیق از طریق مصاحبه عمیق

گـذارد و  هاي مختلف بر زنـدگی افـراد تـأثیر مـی    بر این اساس تلویزیون از راه. گرفتند
کارکردهاي تلویزیون براي افراد تفریحـی  . آوردرضایتی کاذب در مخاطبان به وجود می

                                                      
1. Lawrence & Wozniak      2. Wright      3. Van Evra 

4. Lemish 
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رود که وظیفـه آمـوزش   شود و تا آنجا پیش میات اجتماعی میاست و جایگزین ارتباط
همـراه  ، زمینـه هـا صـداي پـس   تلویزیون براي خـانواده . گیردبه مردم را نیز بر عهده می

 .  شودهمیشگی و معلم محسوب می
باشـد  اي است که در اختیار همگان میرچند تلویزیون وسیلهه گویدمی) 1990(گانتر

از ایـن رو بـراي شـناخت نقـش     . اشخاص گوناگون متفاوت اسـت  اما استفاده از آن در
تلویزیون در زندگی کودکان الزم است به چند سوال پاسخ دهـیم: کودکـان چـه زمـانی     

کننـد؟  کنند؟ کودکان چه مدت زمانی را صرف تماشاي تلویزیون میتلویزیون تماشا می
اوتی در عالقـه کودکـان   است؟ با تغییر سن چه تفـ  جذّابهایی براي کودکان چه برنامه
 آید؟ پدید می

روز  10خـانواده در حـین تماشـاي تلویزیـون بـه مـدت        99در این پژوهش رفتـار  
در ایـن تحقیـق رفتارهـاي    . این تحقیق با تأکید بر کودکان صـورت گرفـت  . بررسی شد

کننده در طرح خواسته شـد دفتـر   افراد از طریق یک دوربین ضبط شد و از افراد شرکت
 .  اي را پر کنندروزانهخاطرات 
انتخـاب و از آنـان خواسـت    را نفـر فـرد بـالغ     51اي متشـکل از  نمونـه  )1977(تان

نویسـد  وي در گـزارش خـود مـی   . تلویزیون را به مدت چند هفته خاموش نگـه دارنـد  
در . هـا دشـوار بـود   تحمل حتی یک هفته شرایط زندگی بدون تلویزیون براي آزمـودنی 

فراد پرسیده شد اگر قرار باشد یکـی از وسـایل ارتبـاط جمعـی را     ادامه این پژوهش از ا
درصـد بـه    22، درصد گفتند مجله 49کنار بگذارند از کدامیک صرف نظر خواهند کرد 

برخـی از  . درصـد از تلویزیـون نـام بـرده انـد      8روزنامه و رادیو اشـاره کردنـد و تنهـا    
 .  )1379، کرملو( شوندها هم گفتند بدون تلویزیون دچار سردرگمی میآزمودنی

دند: کسـانی کـه   کربه سه گروه تقسیم  رانفر  430 یدر تحقیق )2005(براك و هامرمیستر
کننـد و کسـانی کـه    ساعت تلویزیون نگـاه مـی   2کسانی که کمتر از ، کنندتلویزیون نگاه نمی

هایی تسـت ، در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه. کنندساعت تلویزیون نگاه می 2بیش از 
، سـنجش میـزان افسـردگی   ، سـنجش احسـاس تنهـایی   ، در مورد سنجش میزان ناامیدي

سنجش شدت خجالتی بودن و سنجش میزان اعتماد به نفس و میزان رضایت از زندگی 
 . هایی نیز براي بررسی عادات درست تغذیه افراد صورت گرفتآزمون. انجام شد
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آمریکاي  %5، آمریکایی-آسیایی %4، سیاه پوست %8، سفید پوست %76از این تعداد 
 . مرد بودند %4/24افراد مورد مطالعه زن و / %6/76. از دیگر نژادها بودند %7التین و 

ساعت در روز تلویزیـون تماشـا    2دهد افرادي که بیش از نتایج این تحقیق نشان می
 کنند به طرز محسوسی بیشتر احساس تنهـایی و افسـردگی دارنـد و میـزان رضـایت     می

. اي نامناسـبی نیـز داشـتند   این افـراد عـادات تغذیـه   . ایشان از زندگی کمتر از بقیه است
حـل بـراي   پیـدا کـردن راه  ، تماشاي زیاد تلویزیون در این افـراد مـانع از انجـام مطالعـه    

در نهایـت بـین سـاعات تماشـاي     . مشکالت و پرداختن به تفریح گـزارش شـده اسـت   
 .  استدست آمده بهوانی رابطه معکوس تلویزیون و میزان سالمت جسمی و ر

 مبانی نظري پژوهش
در چارچوب نظري این تحقیق برخی از نظریات خاص مرتبط با ایـن موضـوع وجـود    

رویکـرد اسـتفاده و   . بلـومر و گـورویچ  ، کـاتز  1استفاده و رضامندي نظریهدارد از جمله 
هـا اسـتفاده   رسـانه  داند که از مفهـوم و محتـواي  رضامندي مخاطبان را افرادي فعال می

کنند؛ نه افرادي که منفعل و صرفاً تحت تأثیر رسانه هستند؛ بنابراین رویکرد اسـتفاده  می
رابطه مستقیمی فـرض نکـرده و معتقـد    ، هاي رسانه و تأثیرات آنبین پیام، و رضامندي

براسـاس  ، شـود است مخاطب از میان مجاري ارتباطی و محتوایی که به وي عرضه مـی 
 .  زنددار میدست به انتخابی آگاهانه و انگیزه، كنوعی مال

بـه دنبـال   ، فرض اصلی این نظریه آن است که مخاطبان کم و بیش به صورت فعـال 
درجـه ایـن خشـنودي    . محتوایی هستند که بیشترین خشنودي را براي ایشان فراهم کند

حتـوایی را نیـاز   افراد هر چه بیشتر احساس کنند م. داردها آن بستگی به نیازها و عالیق
در ، شدن مخاطـب الزم به ذکر است فعال انگاشته. دارند احتمال انتخاب آن بیشتر است

درجه اول بستگی به این دارد که مخاطب تا چـه حـد آگاهانـه و بـا انگیـزه دسـت بـه        
چـه  آن بـرداري از زند؛ البته به موضوعاتی مثل تأمل آگاهانه در رسانه و بهـره انتخاب می
 .  ي عرضه کرده نیز مربوط استرسانه به و

                                                      
1. Uses and gratifications theory 
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اي گـزینش  مخاطب فعال متشکل از افرادي است که فعاالنه در جستجوي مجموعـه 
کوایـل در چـارچوب   مـک . اي هسـتند داد رسانهاز میان طیف برون، هاشده از رضامندي

هـاي گونـاگون سـعی در فـراهم     ها به شـیوه نیازهاي مخاطب را که رسانه، همین نظریه
 داند:براي رضامندي مخاطب دارند موارد زیر میها آن کردن
 سرگرمی -1
 هویت شخصی -2
 نظارت -3
 روابط شخصی -4

شود هاي اجتماعی و روانی افراد باعث ایجاد نیازهایی میزمینه، براساس این دیدگاه
شـود کـه ایـن توقعـات رسـانه را بـر آن       ها میکه منجر به توقعات و انتظاراتی از رسانه

ات خود به سوي گوناگونی و تنوع گام بردارد که منجر به بـرآوردن  دارد که در تولیدمی
 . گرددناخواسته) آن می( نیازهاي مخاطب و دیگر پیامدهاي

هـایی همچـون   استفاده و رضامندي به شدت مخـالف اسـتفاده از واژه  پردازان نظریه
ابه هـاي مشـ  هاي مختلـف در موقعیـت  مخاطب عام هستند و معتقدند مخاطبان با انگیزه

 . دهندگیرند و خود را با موقعیتها تطبیق میقرار می
آن رضامندي است کـه مخاطـب بـا انتخـاب یـک      ، رضامندي مورد نظر از نظر آنان

مخاطبی که قصد دارد با تماشاي یک مثالً  .دست آوردهخواهد برسانه یا محتواي آن می
این که تـا  . اشاي صرف)خواه یا انگیزه تمرضامندي دل( محتوا سرگرم شودمجموعه بی

شود و تماشاي آن مجموعه تـا چـه حـد او را سـرگرم     چه حد این رضامندي تأمین می
 .  )1381، نیکو( کند به میزان رضامندي حاصل شده ربط داردمی

ضـمن مشـخص کـردن    ، با استفاده از نظریه اسـتفاده و رضـامندي  ، در این پژوهش
دالیـل تمایـل بـه روشـن کـردن و      ، وهشکنندگان در پـژ هاي مورد عالقه شرکتبرنامه

 .  تماشاي تلویزیون توسط این افراد مورد بررسی قرار گرفته است
 نظریه کاشـت عبـارت اسـت از   . همچنین نظریه کاشت نیز در این زمینه کاربرد دارد

ها جایگاه محوري در زندگی ما پیدا کرده اسـت کـه   تلویزیون در میان همه رسانه کهاین
جـاي تجربـه   ، هایش در مـورد واقعیـت  شده و پیام» محیط نمادین«ن بر منجر به غلبه آ
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 . شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است
و تعـداد دیگـري از پژوهشـگران دانشـگاه پنسـیلوانیاي آمریکـا بـا         1»جورج گربنر«

این نظریه از تحلیـل محتـواي   . را مطرح کردند »نظریه کاشت باورها«استفاده از تحقیقی 
 . دست آمدهیستماتیک تلویزیون آمریکا طی چندین سال متوالی بس

نیـروي  ، اشگربنر عقیده دارد که تلویزیون بـه لحـاظ عمـق و نفـوذ قابـل مالحظـه      
یعنی اشاعۀ ثبات و پـذیرش  ، پذیرياو اثر تلویزیون را جامعه. فرهنگی قدرتمندي است

 .  داندوضعیت موجود می
، سایر منابع اطالعـات ، تلویزیون عمالً، گران پرمصرفگوید: از نظر تماشامی» گربنر«

هـاي  اثر این مواجهه با پیام. کندرا به انحصار خود درآورده و تجمیع میافکار و آگاهی 
بنـا بـر نظریـه    . )1385، کوایـل مـک ( سـت هاارزشآموزش جهان بینی نقشـها و  ، مشابه
اي گرایش هاي به هم پیوستهبه ابالغ پیام، تلویزیون در کارکرد گزارشگري خود، کاشت

 . گذاردر به نمایش میهاي یکسانی را مکرّدارد که درس
افرادي که به طور متوسط زمان بیشـتري را   تلویزیون بر رفتاربراساس نظریه کاشت 

تـأثیر و  ، هاي رسانه قرار دارنـد در معرض پیام کنند و بیشترصرف تماشاي تلویزیون می
 .  )2005، ستر و بروكهامرمی( نفوذ بیشتري دارد

هایی بـودیم کـه   به دنبال یافتن منابع و تجربه، در این تحقیق با نگاه به نظریه کاشت
در دوره بدون تلویزیون وجود داشتند و پس از ورود تلویزیون به زندگی انسانها جـاي  

داً تـوان مجـد  خود را به تلویزیون دادند وامروز با حذف تلویزیون از زندگی روزمره می
 .  رجوع کردها آن به

هـاي  کند رسانهنظریه فرض میتوان گفت این با نگاهی به نظریه وابستگی مخاطب می
که مخاطـب بـراي کارکردهـاي اجتمـاعی      هستند سازگروهی چنان براي جامعه سرنوشت

منشاء این نظریه دیدگاه کارکردگرایانـه جامعـه اسـت و بیـان     . وابسته استها آن نی بهمعی
ي فرهنگـی و حتـی   هـا ارزشانتقـال  ، ه بـراي کسـب اطالعـات دربـاره محـیط     کند کـ می

در سـال  » بال روکیچ و دي فلور«این نظریه را . ها وابسته استمخاطب به رسانه، سرگرمی
                                                      
1. Gerbner 
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در جوامع جدید شهري و صنعتی مخاطبان وابسـتگی زیـادي   . میالدي مطرح کردند 1967
نوع این وابستگی از شخصی بـه شـخص    هاي جمعی دارند که میزان وبه اطالعات رسانه

 .  )1385، فرهنگی( دیگر و از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است
 این وابستگی به خاطر وجود دو نیاز است:

 نیاز به دانستن اطالعات -1
 .  نیاز به ندانستن و گریز از واقعیات -2

، اعدر سـطح اجتمـ  . هـا داراي دو بعـد اجتمـاعی و فـردي اسـت     وابستگی به رسانه
. . . آموزشـی و  ، سیاسـی ، اقتصـادي ، ها جزء جـدایی ناپـذیر نهادهـاي اجتمـاعی    رسانه

هستند و در سطح فردي مخاطبان به طرز وسیعی از اطالعات وسایل ارتباط جمعـی در  
 .  برندزندگی روزمره خود سود می

و اند ها وابسته شدهدر جهان امروز مردم کشورهاي صنعتی به طور گسترده به رسانه
دلیل اصلی آن هم این است که روابط بین فردي در جوامع صنعتی به عمـق و وسـعت   
روابط بین فردي جوامع ماقبل صنعتی نیست و افراد براي گرفتن اطالعـات مـورد نیـاز    

 . آورندها روي میخود به سایر منابع مثل رسانه
بـه تماشـاي   هـا  ما را به سوي دالیل تمایـل انسـان  ، نظریه وابستگی در این پژوهش

تلویزیون راهنمایی کرده و دلیل عدم تمایـل ایشـان بـه حـذف تلویزیـون از زنـدگی را       
 .  سازدمشخص می
اقناع معموال به عنوان فرآیندي ارتبـاطی بـراي تـأثیر مطلـوب بـر دیگـران        همچنین
یک پیام اقناعی داراي یک نقطه نظر و یا رفتاري مطلوب بـراي گیرنـده   . شودتعریف می
 . ي آن را به صورت داوطلبانه پذیرا شوداست تا و

به این معنی کـه  ، اقناع فرایندي ارتباطی است که هدف آن نفوذ بر گیرنده پیام است
دهد و انتظـار  یک نظر یا رفتار را به شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می، یک پیام ترغیبی

 .  )1383، سعیدي، کیا( رود که این پیام در مخاطب یا گیرنده پیام موثر واقع شودمی
این است که: اقناع فرایندي است که ، تعریف مناسب دیگري که براي اقناع ذکر شده

تـر بـه مفهـوم    کوشیم تا نگرش دیگران را تغییر دهیم و بـه تعبیـر سـاده   از خالل آن می
 .  )1383، سعیدي، کیا( کوشش براي تغییر نگرش است
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هـر زمـان کـه    . به یکدیگر نزدیـک هسـتند   نفوذ و اقناع از مفاهیمی هستند که بسیار
نفـوذ روي  ، احساسات و رفتـار گیرنـده را تغییـر دهـد    ، منبعی عمداً تالش کند تا افکار

وقتی منبعی آگاهانه از ارتباطـات  . توان حالت خاصی از نفوذ دانستاقناع را می. دهدمی
 .  دهدوي میاقناع ر، در این حالت، استفاده و سعی کند نگرش مخاطب را تغییر دهد

گویند: یک فرآیند تعاملی در تعریف اقناع چنین می »جان کیبل«و  »نویکتوریا ادانل«
، پیچیده و مداوم که در آن فرستنده و گیرنده به وسیله نمادهاي شـفاهی و غیـر شـفاهی   

شونده تأثیرگذارد تا کند از طریق آن بر اقناعگر سعی میبه یکدیگر وصل هستند و اقناع
 کش را بست یا تغییر داده و در نتیجه در حالت یـا رفتـارش تغییـر ایجـاد کنـد     وي ادرا

 .  )1388، تانکارد(
فشـار اجتمـاعی   . گذارندمعتقد است که بیشترین تأثیر را مردم بر مردم می 1داریل بم

افـراد در برابـر   . گـذارد صحبت و رفتار افراد تأثیر می، ناشی از همتایان بر نحوة پوشش
تـر از  شوند زیرا هم شکلی با هنجارهـاي گـروه آسـان   همتایان تسلیم می فشار اجتماعی

دور شدن از این هنجارهاست و باعث پذیرفتـه شـدن از سـوي جمـع و ایجـاد نـوعی       
 .  شودآرامش ذهنی در شخص می

اندیشۀ افـراد در مـورد   گیري شکلتلویزیون نقش بسیار مهمی در  کهاین بهتوجه با 
مسـتقیم و  تـوان تـأثیر غیـر   بـا موقعیتهـاي مختلـف دارد مـی     رفتارها و نحـوه برخـورد  

تمایـل افـراد بـه    . نامحسوس این تکنولوژي را بر پیامدهاي رفتاري افراد مشـاهده کـرد  
توان ناشی از تـأثیر  انجام رفتاري که بیشترین سودمندي را براي ایشان داشته باشد را می

در ایـن پـژوهش مـا در    . روه استکه از آن جمله پذیرفته شدن در گ، تلویزیون دانست
 . مستقیم و عمیق تلویزیون در روند زندگی روزمره افراد بودیمصدد یافتن تأثیرات غیر

ترین منتقدان تلویزیون را بتـوان نیـل پسـتمن    يشاید یکی از جد، هاي اخیردر سال
هـر   زمینه استدالل او این است که. دادکسی که تلویزیون خاموش را ترجیح می ،دانست

صـرف نظـر   ، هر وسیله و ابزاري، وسیله ارتباط جمعی از نوعی بازتاب برخوردار است
این قدرت را دارد که از محدوده اولیه تعریف شده جـدا شـود و در   ، لیه آناز کاربرد او

                                                      
1. Daryl Bem 
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رود که نه این نقش تا آنجا پیش می. بینی گسترش یابد چارچوبی جدید و غیرقابل پیش
گـذارد بلکـه تـأثیري عمیـق بـر نـوع و       نباط ما از مفاهیم اثر مـی تنها در برداشت و است

 .  چگونگی برداشت و بیان ما از هستی و حقیقت برجاي خواهد گذاشت
کنـد کـه   بحـث مـی   مردن در خوشی، در کتاب زندگی در عیش )1986(نیل پستمن
یري پـذ به یک نیروي عمده در جامعـه ، تلویزیونویژه بهو  پسندهاي عامهفرهنگ رسانه

تبدیل شده و مهارت سنتی سواد را واژگون کرده و بنابراین باعث تحلیل رفتن آمـوزش  
کشـد و از آمـوزش   هـا را بـه نقـد مـی    پستمن تأثیرات اجتماعی منفی رسانه. شده است

وي ضـمن  . هـا شـدت بخشـند   خواهد تا انتقاداتشان را از رسـانه گیران و شهروندان می
هـا و  کند که براي مقابله با تأثیرات عظیم رسـانه ا میتقاض، ستودن سواد و فرهنگ کتاب

 . در امور آموزشی اصالحاتی صورت گیرد، فرهنگ مصرفی
تاکنون تاریخی طوالنی از مطالعاتی وجود دارد که رابطـه میـان کودکـان و    ، در واقع

ـ  . اندهایی همانند تلویزیون را مورد بحث قرار دادهرسانه د منتقدانی مانند پسـتمن معتقدن
ه  که تماشاي بیش از حد تلویزیون سبب توقف رشد شـناختی و کـاهش ظرفیـت     توجـ

دهد بخشی و تصویرگونه عادت می، تکههاي فرهنگی تکهشود و جوانان را به تجربهمی
به یک مشـکل اجتمـاعی بـراي    ، هاي الکترونیکتلویزیون و دیگر رسانه، و به این علت

مزایاي آموزشی تلویزیـون را مـورد   ، فعان تلویزیوندر مقابل مدا. اندکودکان تبدیل شده
کننـد و یـا بحـث    ضـرر قلمـداد مـی   را تنها نوعی سرگرمی بـی دهند و آنتأکید قرار می

 .  سازندپسند بر میهاي عامهکنند که مخاطبان معناي مختص به خود را از رسانهمی
ی و پاك خویش که تلویزیون کودکان را از عالم روحان همچنین پستمن معتقد است

پسـتمن  . کشـاند راه و گمراهی میرا در همان ابتداي زندگی به بیها آن کند وخارج می
ها هـم دارد از  دهد که حتی تصور بازي بچهنشان می، »زوال دوران کودکی«، در کتابش
 . رودبین می

تصویر افرادي است که با اطالعاتی اشـباع  ، وي معتقد است بدترین تصویر از جامعه
دانند با ایـن  معنی و داراي گسستگی است و نمیبیها آن اند که این اطالعات برايشده

هـا  آن اطالعات چه باید بکنند و هیچ تصویر روشنی از این اطالعات ندارند و تنها دلیل
 .  دست آوردن این اطالعات اعتیادشان استهبراي ب
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دانـد امـا نگـاه    نمـی  اي را غیرضـروري هاي جدید رسـانه هرچند پستمن تکنولوژي
هاي جدید باعث تمـایز وي از دیگـر   سراسر انتقاد وي به نحوه استفاده و کارکرد رسانه

کنـد بـه همـه مـا یـادآوري کنـد پـیش از        او تـالش مـی  . اندیشمندان معاصر شده است
هاي جدید هر کدام از افـراد چـه جایگـاهی در جامعـه داشـته و چـه       رسانهگیري شکل

وي به دنبـال اعـالم خطـر دربـاره اسـتفاده بـدون       . گرفتندر عهده میهایی را بمسئولیت
از نظـر پسـتمن تکنولـوژي ارتبـاطی کـه      . از این تکنولوژي اسـت ، پشتوانۀ دانشیِ دقیق

شد امـروز تبـدیل   روزي براي سهولت ارتباط افراد از فواصل دور طراحی و استفاده می
آن تا آنجا تثبیت شده که تقدسی  به بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره شده و جایگاه

 .  کردتوجه غیرقابل انکار یافته و این خطر بزرگی است که باید بدان 
هاي متعـدد از جملـه   ها قبل با دیدي روشن به بررسی رسانهسال، مرتضی آوینی نیز

ها را گوشزد تلویزیون پرداخته و خطرات موجود در زمینه استفاده و مدیریت این رسانه
در این . کردتوجه نگاه وي براي درك دقیق تلویزیون باید به شیوه انتقال مفهوم  از. کرد

امکـان ذاتـی   «هاي تصویري جایگاه خاصی دارد که از دیدگاه آوینـی  انتقال مفهوم نشانه
هاي تصویري در انتقال مفاهیم بسیار محدود است و جـز از حیطـه مفـاهیمی کـه     نشانه

 .  )1387، آوینی( »روندمیامکان مصور شدن دارند فراتر ن
گویـد:  تلویزیون و سینما و اوقات فراغت می، آوینی در بخشی از کتاب خود درباره زبان

، گـردد هاي تلویزیون با اهداف انقالب اسالمی به ذات تلویزیون بـاز مـی  عدم تجانس برنامه«
اسـت کـه هـر     تصـور ظرفـی  ، تصور مـا از تلویزیـون  . و برنامه ریزانسازان برنامهنه فقط به 

حتی اگر تلویزیون را ابزاري بدون هویت فرهنگـی خـاص    کهآنحال ، پذیردمظروفی را می
باز هم این ابزار موجبات و اقتضائاتی دارد که اگرچه اراده و اسـتقالل مـا را بـه طـور     ، بدانیم

 .  )1377، آوینی( »دارداما آن را محدود و مشروط می، کندمطلق نفی نمی
ها است و اسـتفاده از  تنها براي تفنن و انواع لذت، تلویزیون، در غرب از نگاه آوینی

این دستورالعمل با این استدالل که تلویزیون اختراعی غربی اسـت و کـارکرد آن را نیـز    
براسـاس  . شـود ها مـی باید از غرب آموخت منجر به از بین رفتن استقالل در همه زمینه

هـاي غربـی   ویزیون مستلزم به کـار بـردن قالـب   نظرات سید مرتضی آوینی استفاده از تل
توان انتظار داشت هر نـوع پیـام یـا محتـوایی را بـه وسـیله آن بـه        و بنابراین نمی، است
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تـوان  در حقیقت قالب و محتوا قابل تفکیک از یکدیگر نیسـتند و نمـی  . نمایش گذاشت
 . اي نازل از محتوا مورد بررسی قرار دادهقالب را در مرحل

نویسـد :  سینما و تلویزیون می، اي با عنوان رمانی آوینی در بخشی از مقالهسید مرتض
توان علتی معقول براي این امر پیدا کـرد  هرگز نمی، اگر آزادانه درباره تلویزیون بیاندیشیم«

وقـف تماشـاي   ، هـا روزهـا و شـب  ، هاي متمادي از زندگی خویش راها ساعتکه انسان
ایـن وسـیله بتوانـد جـایگزین همـه مناسـبات و        کهآنمگر ، اي چون تلویزیون کنندوسیله

 . ) 1377، آوینی( »ها در طول این ساعات دارندجوابگوي همه نیازهایی باشد که انسان
توانـد طیـف   مـی ، هـاي زمـانی و امکانـات   از سویی دیگر تلویزیون به دلیل قابلیـت 

دیل به یـک منبـع دسـت    اي از اطالعات را به مخاطب منتقل کند و براي وي تبگسترده
این امر خطر حذف مطالعه از زندگی افـراد را در پـی دارد چـرا کـه دیـدن و      . اول شود

تـر از خوانـدن اسـت و بـه همـین علـت تماشـاي        شنیدن براي بسیاري از مـردم سـهل  
 .  )1387، آوینی( تواند بخش کثیري از مردم را از خواندن کفایت کندتلویزیون می

وري نقش کالم در انتقال مفاهیم از ناکافی بودن تصاویر صرف مرتضی آوینی با یادآ
کند و این همان چیزي است که رسـانه بـراي جلـب بیشـترین     براي بیان مطالب یاد می
تلویزیـون بـا قابلیـت پخـش تصـاویر متحـرك و رنگـی        . جویدمخاطب از آن بهره می

بـا کمتـرین میـزان     هاي سنی متفاوت و حتیتوانسته است مخاطبان بسیاري را در گروه
تواند باعث مسـخ شـدن مخاطـب    این همراهی که گاه می. تحصیالت با خود همراه کند

شود گاهی فقط به دلیل شکل و ظاهر یک برنامه تولید شده است در حالی که محتـواي  
ه  آن کمتر مورد  هـاي  همچـون برخـی تولیـدات شـبکه    ، گیـرد مخاطـب قـرار مـی   توجـ

 .  کنندظاهر و قالب مخاطب را با خود همراه می اي که صرفاً براساسماهواره
واقعیت اسـت نـه    توهم» کشدبیننده را به خود میچه آن در حقیقت«از نگاه آوینی  

کند و او را در صـورت ثابـت و   تصویر اصالً امکان تخیل را از بیننده سلب می. »تخیل«
 .  )1387، آوینی( کندشی متوقف می تحقّقواحدي از 

جـویی  راي همه جوامع تبدیل به راهی براي گـذران اوقـات فراغـت و لـذت    تلویزیون ب
المللـی در زمینـه اسـتفاده از    هاي بیناگر ما نیز تنها به دنبال پیگیري دستورالعمل«. شده است

خود بهتـر از هـر   ها آن هاست وتلویزیون باشیم با این استدالل که اصالً این وسیله اختراع آن
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 .  )1387، آوینی( »توانیم از استقالل بگوییم؟دانند چگونه میاز آن را میهاي استفاده کس راه
از نگاه آوینی حتی معناي آموزش در تلویزیون هم چیزي غیـر از تعلـیم و تربیـت     

 .  گیرندکننده را پی میهاي آموزشی اهدافی سرگرماست و برنامه
ترین حتی در دورافتاده استفاده از همسان سازي فرهنگی به وسیله تلویزیون باعث شد

غیر ایرانی دیده شود و این تکرار باعـث   جذّابهاي زندگی نامأنوس اما نقاط کشور شیوه
قـدر کوچـک   شده همه لباس واحدي از فرهنگ بر تن کنند و اگر تفاوتی برجاي مانده آن

ـ . پوشی کردتوان از آن چشماست که می اره انسان جدید هرگز امکان اندیشیدن آزادانه درب
 .  )1387، آوینی( کندخویش و جهان اطراف خود و تکنولوژي را پیدا نمی

با استفاده از نظریات انتقادي در این تحقیق بر آن بودیم تا معایب حضـور پـر رنـگ    
تلویزیون را در زندگی روزمره افـراد مـورد بررسـی قـرار داده و پـس از حـذف عامـل        

 . ر شرایط ایشان را مطالعه کنیمتلویزیون از زندگی آنان بهبود یا عدم تغیی

 روش انجام پژوهش

هـا انجـام   این پژوهش به صورت کیفی و تجربی با مداخله در شرایط زندگی آزمـودنی 
روزانـه   هـاي اطالعات به صورت گزارشآوري جمعگرفت و از شیوه مصاحبه عمیق و 

نماي مصـاحبه و  براي انجام این کار راه. تهیه شده توسط افراد مورد تحقیق استفاده شد
مصـاحبه بـه   . هاي عمیق براي قبل و بعد از حـذف تلویزیـون تهیـه کـرده بـودیم     سؤال

هاي همچنین قسمتی از اطالعات با استفاده از یادداشت. انجام شد 1صورت عمیق فردي
 .  شخصی و روزانه افراد حین انجام پژوهش گردآوري شد

بـا  ، ایـن مـدت زمـان   . تخـاب شـد  دوره زمانی مشخص شده براي این تحقیق دو هفته ان
دلیـل دیگـر بـراي    . کننـده در تحقیـق انتخـاب شـد    نگاهی به سطح تحمل اشخاص شرکت

از دسـت دادن دسـت کـم دو قسـمت از     ، اي براي این تحقیـق انتخاب دوره زمانی دو هفته
هـا  شود و همچنین بازپخش این برنامـه هاي تلویزیونی که به صورت هفتگی پخش میبرنامه
کننده در این تحقیق نسبت به عـدم تماشـاي برنامـه مـورد عالقـه      واکنش افراد شرکت بود تا

                                                      
1. In-Depth interview 
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 .  تر براي محقق داشته باشدنمودي مشخص، ایشان به مدت دو هفته و خالء ناشی از آن
، کننـدگان در پـژوهش  هاي شرکتاز آنجا که امکان کنترل نزدیک و مستقیم خانواده

جود نداشت به اطالعات روزانـه ایشـان بسـنده    به دلیل رعایت حریم خصوصی افراد و
 . شد و بنا بر صداقت قرار گرفت

در تحقیقات مشابهی که خارج از ایـران انجـام شـده اسـت بـا اسـتفاده از دوربـین        
هـا رصـد شـده و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        فعالیتهاي روزانه خـانواده ، فیلمبرداري

حریم خصوصی و ( ئل فرهنگی و اجتماعیاند اما در کشور ما به دلیل رعایت مساگرفته
ها وجـود نداشـت بـه همـین     محرمیت) امکان رصد مستقیم شرایط و فعالیتهاي خانواده

هاي روزانه ایشـان  سبب اطالعات به صورت اظهارات شخصی افراد و در قالب گزارش
شـد توسـط   اطالعاتی که روزانه از طرف این افراد ارسـال مـی  . مورد مطالعه قرار گرفت

گرفـت تـا   حقق به صورت تلفنی و با انجام گفتگوي دوستانه مورد ارزیـابی قـرار مـی   م
 . حداکثر اطمینان در این زمینه حاصل شود

از ، کننده در تجربه دو هفته بدون تلویزیـون هاي شرکتبراي مطالعه شرایط خانواده
پدید آمـده  هایی را به صورت روزانه و با نگاهی به شرایط ایشان خواسته شد تا گزارش
در ایـن مرحلـه   . تهیه کنند و در اختیار محقق قرار دهنـد ، در نبود تلویزیون براي ایشان

ها در اختیار ایشـان قـرار نگرفـت و افـراد در     هیچ الگوي خاصی براي تهیه این گزارش
هـا شـامل   خواسـته شـد گـزارش   ها آن تنها از، ها آزادي عمل کامل داشتندثبت گزارش

 . باشد، ه و احساسی که در نبود تلویزیون در ایشان پدید آمده بودهاي روزانفعالیت
هایی کـه در  سختی، هاي روزمره خودعالوه بر شرح فعالیت، هادر این مرحله آزمودنی

نبود تلویزیون احساس کرده بودند و یا مزایایی که حذف تلویزیون براي ایشـان داشـت را   
هـاي مرتـب و دوسـتانه بـه     با برقـراري تمـاس   پژوهشگر نیز. در اختیار محقق قرار دادند

 .  نمودبندي دستهها پرداخته و این اطالعات را کنترل اطالعات ارائه شده توسط خانواده
 .  هایی به شرح زیر صورت گرفتبراي انجام این پژوهش فعالیت
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 هاي انجام شده در پژوهش:روند فعالیت1نمودار شماره 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
در این پژوهش از شیوه گلوله برفی که برگرفته از اهـداف تحقیـق   گیري نمونهبراي 

اي که حاضر به مشارکت در این پژوهش در این روش از هر خانواده. است استفاده شد
هاي دیگري که حاضر به شرکت در این تجربه دو هفته بـدون  خواسته شد خانواده، بود

 . این تحقیق معرفی کنندتلویزیون هستند را براي انجام 
بنـابراین  ، موضوع این تحقیق بررسی تجربه افراد در نبود تلویزیون به مدت دو هفته اسـت 

 انتخاب و
بندي دسته

 هاآزمودنی

توضیح نحوه کار به 
ــودنی ــا و آزمــ هــ

نامه اي رضایتامض
 ها آن توسط

 آغاز 
 پژوهش

دریافت 
هاي روزانه گزارش

 ها از آزمودنی

 تجزیه و تحلیل اطالعات کنترل اطالعات از راه گفتگوي صمیمانه

 انتشار آگهی
 اینترنتی 
 محیطی 
 روزنامه و مجله 

انجام مصاحبه نیمـه  
ساختاریافته پـیش از  
 آغاز حذف تلویزیون

انجام مصاحبه 
 هاپایانی با آزمودنی
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سعی شد از افرادي در پژوهش استفاده شـود کـه تلویزیـون در زنـدگی آنـان نقـش پررنگـی        
 از زمـان . تغییرات سـبک زنـدگی افـراد باشـد    دهنده نشانداشت تا در نهایت حذف تلویزیون 

خانواده قـرار گرفـت    10هاي موجود فرض بر یافتن به محدودیتتوجه تحقیق با گیري شکل
 .  و در نهایت محقق موفق به یافتن این تعداد خانواده براي شرکت در پژوهش شد

از آنجا که تلویزیون جایگاهی ویژه براي گذران اوقات فراغت و کسـب اطالعـات   
هایی که همه اعضاي آن مایل به حـذف  افتن خانوادهی، هاي ایرانی دارددر میان خانواده

در این پژوهش  کهاین بهتوجه همچنین با . تلویزیون به مدت دو هفته باشند دشوار بود
هـا در ایـن   شـرط شـرکت خـانواده   ، ها بودیمبه دنبال تأثیر حذف تلویزیون بر خانواده

سـاعت بـود کـه بـا      3 هاي تلویزیون به صورت روزانـه حـداقل  تماشاي برنامه، تحقیق
هایی که حذف تلویزیون از زندگی روزمره تعداد خانواده، به این حد از وابستگیتوجه 
 . پذیرفتند کم بودرا می

از شـیوه  هـا  آن بـراي بررسـی دقیـق   ، اطالعـات آوري جمـع در این تحقیق پس از 
نـا بـراي یـک    فرآیند تعیـین مع ، بنديمراد از مقوله. بندي و کدگذاري استفاده شدمقوله

 »اشـپیگل «بـه گفتـه   . هاي نـوعی آن اسـت  به برخی از ویژگیتوجه واحد اطالعاتی با 
هاست که معرف یـا مصـداق   تعریف مجموعه داده یا واحدي از داده، بندياساس مقوله

 .  )1387، لیندلف( تر است یا به آن تعلق دارداي کلیپدیده
. کنـد هـا برقـرار مـی   هـا و مقولـه  ادهکدها نیز پیوندهایی هستند که پژوهشگر بـین د 

، بـه کـار برچسـب زنـی    ، کنندگوید:کدها مانند ابزارهاي تندنویسی عمل میچارماز می
 .  )1387، لیندلف( آیندها میگردآوري و سازماندهی داده، جداسازي

شـده از مشـارکت کننـدگان    ها با اسـتفاده از اطالعـات کسـب   در این تحقیق مقوله
جمالتی کـه حـاوي معنـاي خـاص و     . دست آمدههاي روزانه) برشها و گزامصاحبه(

در مرحله اول تجزیه و تحلیل به این جمالت . مورد نظر تحقیق بود انتخاب و جدا شد
طـول روز بودنـد و    در هـا فعالیـت دهنـده  نشـان جمالتـی کـه    :دو بخش تقسیم شدند

. بودنـد از زبان ایشـان   ها را در نبود تلویزیوناحساس آزمودنیدهنده نشانجمالتی که 
هاي تلویزیـون از  هاي اصلی در برابر حذف تلویزیون و جایگزیندر این روش واکنش

 . کننده مورد ارزیابی قرار گرفت و کدگذاري شدهاي مشارکتدیدگاه خانواده
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 هاي پژوهشیافته
راي ها تمامی جمالتی که ما را به یافتن مضامین قابل اعتنـا و دا پس از انجام بررسی

، هـا و فرآینـد  بررسـی داده . شـد بنـدي  دستهنمود استخراج و سپس ارتباط راهنمایی می
 6هـا  مقولـه ربا بررسی مجـدد زی . زیر مقوله در این تحقیق شد 17منجر به بدست آمدن 

ه  بـا  دست آمده بهمضامین . مقوله اصلی بدست آمد بـه سـؤاالت مطـرح شـده در     توجـ
کننـدگان  تهـاي اعـالم شـده توسـط شـرک     گـزارش  ها و همچنـین برگرفتـه از  مصاحبه

 .  اندمشخص شده
 هاها و زیرمقولهها، مقولهبندي حیطه: طبقه1جدول شماره 

 زیرمقوله مقوله حیطه

 قبل از حذف تلویزیون

دالیل تماشاي 
 تلویزیون

 اسارت محتوایی
 هااولویت برنامه

 شرایط شخصی
 اجتناب ناپذیري
 کاربردي بودن

دالیل تماشا نکردن 
 تلویزیون

 منع محیطی
 عدم دسترسی

پیش بینی شرایط 
 پس از حذف

 بدون تغییر
 ولع تماشا

 پیامدهاي شخصی بعد از حذف تلویزیون
 دلتنگی براي تماشاي برنامه خاص

 تنوع در عملکردها
 ارتباطات انسانی

 ریزيهبرنام
 ايرسانه فعالیت جایگزین

 
 فردي 

 تغییر جایگاه تلویزیون در زندگی پیامد محیطی
 نظم

که از ابتدا نیز بسیار دشـوار بـه نظـر     ،اي حذف تلویزیونبا پایان یافتن دوره دوهفته
منجر به تغییراتـی در   این کار. ها مشاهده شدنتایج متفاوتی در شرایط خانواده، رسیدمی

 . هم منفی) شد ،هم مثبت( فردي آنانیانهاي ارتباطی مها و شیوهسبک زندگی خانواده
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 اي تلویزیونهاي رسانهجایگزین
از نگاه ایـن  . اي براي کسب خبر یاد کردندها از تلویزیون به عنوان وسیلهبیشتر آزمودنی

به عنوان منبعی موثـق و   ،اي براي ایشان داشت که تلویزیونها خبر جایگاه ویژهخانواده
در نبـود تلویزیـون اسـتفاده از    . کنـد سزا ایفا میخبار نقشی بهدر ارائه این ا ،در دسترس

  .  جایگزین تلویزیون شدندکسب خبر براي سایتهاي اینترنتی و روزنامه 

 هاي تلویزیون در کسب خبر: جایگزین2شمارهجدول 

گاهی هم تماشاي فیلم البتـه  . وجود کامپیوتر و اینترنت هم براي من بی اثر نبود«
  ».کردیمیونی فیلم مستند از کامپیوتر تماشا مینه فیلم تلویز

خریدیم اما در این دو هفته هر وقت به دکه فقط مجله همشهري جوان می قبالً« 
قـبال یـک روزنامـه    . خریـدیم رفتیم دو مجلـه دیگـر هـم مـی    روزنامه فروشی می

ت دانسـتیم در خانـه وقـ   خریم چون میداشتیم اما االن دو روزنامه بیشتر میبرمی
  ».خریدیمبیشتري داریم و براي پر کردن آن بیشتر می

یک مقدار رادیو مجلس و یک مقدار رادیو . گوش دادن به رادیو خیلی خوب بود «
 »پیام باعث شد احساس کنم زندگی در خانه ما هنوز جریان دارد

گیـري  بیشترین جایگزین براي من اینترنت بود کـه اخبـار را از آن طریـق پـی     «
  ».دمکرمی

 تنوع در عملکردها
تر هایی سوق داد که پیشکنندگان در پژوهش را به سمت فعالیتشرکت، نبود تلویزیون

در  -و در حقیقت اختصاص بیشترین وقت بـه تلویزیـون   –به دلیل نداشتن وقت کافی 
 توان به جمالت زیر اشاره کرد:به عنوان نمونه می. دگرفتنتر قرار میهاي پاییناولویت

 هاي جاماندهاولویت: 3جدول شماره 

اجراي این طرح فرصت خوبی فراهم کرد تا آرشیو عکس و فیلمهاي خـانوادگی   «
  ».را بازبینی و مرتب کنیم

 ».سال بود سینما نرفته بودم 8خود من . ایمیکی دو دفعه سینما رفته«
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نباشـد کـاري    توان فهمید این است که اگر تلویزیوناز این جمالت ساده میچه آن 
دهیم و از انجام آن رضـایت  ایم با اشتیاق انجام میرا که مدت طوالنی است انجام نداده

 . داریم
تواننـد بپذیرنـد   هاي دیگري کـه مـی  حذف تلویزیون برخی افراد را به یاد مسئولیت

نبود تلویزیـون منجـر   . هاي خودرا گرفته بودندترین تصمیمیکی از بزرگها آن .انداخت
تـوان  به عنوان مثال می. اندیشیدن به یک مسئله خاص یا یک تصمیم ویژه شده استبه 

 به این جمله اشاره کرد:

 هاي جدید: مسئولیت4جدول شماره 

ایم و در ایـن مـدت   سال است ازدواج کرده 4ما . تصمیم گرفتیم بچه دار شویم «
فتیم بچـه دار  دار شدن نداشتیم اما در این دوهفته تصمیم گـر تصمیمی براي بچه

 ».تواند به جاي تلویزیون سر ما را گرم کندبچه می. شویم

کننده باور کردند که بدون تلویزیون هم زندگی ادامه دارد و حتی کم افراد شرکتکم
ریزي براي تماشـاي  اگر نخواهند تلویزیون را کامالً از زندگی خود حذف کنند به برنامه

 .  کنندفکر میآن یا بیشتر خاموش نگه داشتن آن 

 تغییر در شیوه ارتباطات میان فردي در طول تحقیق
رفتارهــایی در میــان بعضــی از ، در مــدتی کــه تلویزیــون از زنــدگی حــذف شــده بــود

کند و ایـن همـان زنـگ    را مثبت ارزیابی نمیها آن ها پدید آمد که مسلماً کسیآزمودنی
هاي پرخاشـگرانه در طـول دو   گرایش به رفتار. داشتتوجه خطري است که باید به آن 

نمـود بـارز رفتـار منفـی بـود کـه در میـان بیشـتر          اولـین هفته زندگی بدون تلویزیـون  
شاید در گرفتن بحث میان افـراد اتفـاقی طبیعـی     .شدکننده دیده میهاي شرکتخانواده

آید اما اگر دلیـل آن  محسوب شود که در شرایط عادي و با وجود تلویزیون نیز پدید می
 . شـود ها متفاوت میحوصلگی ناشی از نبود تلویزیون بدانیم نگاهمان به این بحثبی را

 گونه به این تغییر رفتار اشاره داشت:ها اینکنندهبه عنوان مثال یکی از شرکت



 181/  هاي تلویزیون در زندگیزندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین

 : گرایش به پرخاشگري در نبود تلویزیون5جدول شماره 

و بـا مـن دعـوا     گرفـت همسرم آنقدر عصبی شده بود که بعضی وقتها بهانه می «
 ».کردغرغر می. کردمی
کردیم که بعضی وقتها منجر من و همسرم دائماً درباره همه چیز با هم بحث می« 

 ».شدبه دعوا می
گفتند االن نمی فهمیم کی اذان شده کـی غـروب شـد تلویزیـون کـه      میمثالً  «

لویزیـون  ساعت بـاالي ت  کهاین با. شویمگذشت زمان نمیتوجه خاموش است ما م
 ».است

حال اگر به این شکل به موضوع نگاه کنیم که حضور تلویزیون باعث شـده کـه مـا    
بینـیم کـه   ایم چیزي را مـی یکدیگر را کمتر ببینیم و با نبود آن انگار تازه چشم باز کرده

این یعنـی مـا در کنـار هـم زنـدگی      . شودپیش از این نبوده احساس خطر چند برابر می
ها و نقاط قوت و ضعف یکـدیگر را نـداریم چـرا کـه     صت درك خواستهکنیم اما فرمی

هاي تلویزیونی شده اسـت  شده صرف برنامهوقتی که باید صرف رابطه و شناخت ما می
حذف تلویزیـون باعـث شـد افـراد     . دهندها و توقعات ما را نیز تغییر میکه گاه خواسته

ورود افـراد بـه   . هایی میان افراد شدبیشتر یکدیگر را ببینند و این موجب ایجاد درگیري
تواند آغـاز خطـري   دنیاي واقعی زندگی را چند روزي براي ایشان سخت کرد و این می

 .  باشد، نمایدریزي براي سبک زندگی را بسیار مهم میجدید که برنامه

 تغییرات رفتاري نامتعارف در طول تحقیق
ایـن رفتارهـا را   . شـود مشـاهده مـی  در مواردي از این تحقیق رفتارهایی خارج از عرف 

بـه عنـوان مثـال در یـک مـورد      . زننده به فرد و گاه اجتماع ارزیابی کـرد توان آسیبمی
افزایش مصرف مشروبات الکلی به همراه دوستان در نبود تلویزیون و بـه عنـوان راهـی    

 .  براي گذراندن فرصت بیکاري مشاهده شد
تر با دوستان تغییر رفتـاري مثبـت اسـت امـا     در نگاه اول شاید بتوان گفت معاشرت بیش

، 1شنویم که این همراهی باعث مصرف بیشتر مشـروبات الکلـی شـده   وقتی در ادامه می
                                                      

 در طول این دو هفته افزایش یافته است . این رفتار در این فرد سابقه داشته و1
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تلویزیون آنقدر فـرد را درگیـر خـود     کهاین .توان به راحتی از کنار آن گذشتدیگر نمی
دمانی کند که فرصت کمتري براي گرایش به چنین رفتارهـایی داشـته باشـد باعـث شـا     

گونه مسئله را بررسی کنیم که تلویزیـون آنقـدر در زنـدگی فـردي اثـر      است اما اگر این
داشته که حاال با نبودش هیچ چیز جز گرایش به مصـرف الکـل جـاي خـالی آن را پـر      

 .کند نقطه آغاز نگرانی استنمی

 : رفتارهاي نامتعارف6جدول شماره 

گاهی هم . تانم براي تفریح گذراندمدر این مدت زمان بیشتري را به همراه دوس« 
در این دو هفته که بیشتر با دوستانم بودم بیشتر هم مشروب . خوردیممشروب می

 . خوردم

کسی نتواند هیچ کار جدیدي را جـایگزین تماشـاي تلویزیـون کنـد خطـري       کهاین
پوشی است و این امـر ناشـی از نـاتوانی و ضـعف در خالقیـت      بزرگ و غیرقابل چشم

 .  ی روش درست زندگی استطراح
هاي متفاوتی را انجام دادند هر چنـد  افراد انتخاب، در طول دو هفته حذف تلویزیون

هاي موجود بودنـد همچـون   هاي انتخاب شده به این دلیل که تنها گزینهبرخی از گزینه
شـد امـا   کسب خبر از طریق اینترنت و روزنامه به صورت مشترك در بین افراد دیده می

از جملـه  . گرفـت اي از کارها را در بر میهاي صورت گرفته طیف گستردهفعالیت دیگر
سـفرهاي  ، هاي خانوادگی و دوسـتانه توان به افزایش معاشرتهاي انجام شده میفعالیت

هـاي بـا هـم بـودن درون     افزایش فرصـت ، افزایش زمان مطالعه، کوتاه مدت به طبیعت
افزایش زمان اختصاص داده شده بـه  ، تن به سینماهاي ویدئویی و رفدیدن فیلم، خانواده

 . ریزي دقیق براي آینده اشاره نمودورزش و تمرکز و برنامه
در نبـود تلویزیـون بـه سـوي     کننـدگان  شـرکت ست که گرایش بیشتر جا اینجالب 

مطالعـه کتـاب و   ، ها شامل تماشاي فیلمهاي ویدئوییاین گزینه. هاي فرهنگی بودگزینه
دلیل این گرایش از دید ایـن  . ش کردن به موسیقی و استفاده از اینترنت بودگو، روزنامه

هرچنـد میـزان   . بـود هـا  آن ها و کم هزینـه بـودن  افراد امکان دسترسی بیشتر این گزینه
ه  هاي افراد و سفر به دل طبیعت در این مدت افزایش یافته بود اما بـا  معاشرت بـه  توجـ
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این مسئله در شهرهایی غیر از تهـران بیشـتر بـه     هاي زمانی و فواصل مکانیمحدودیت
 . خوردچشم می

رسد نقش تلویزیون در زندگی افراد تا آنجا عمیق شده کـه گـاه فرامـوش    به نظر می
اش برایمان تبـدیل بـه اتفـاقی غیرقابـل چشـم      کنیم که روزي نبوده و حضور دائمیمی

یدمان بـه تلویزیـون را   هر چند همه ما سعی داریم که وابسـتگی شـد  . پوشی شده است
شـویم کـه پیـدا    انکار کنیم اما اگر روزي تلویزیون نباشد چنان سردرگم و مستأصل مـی 
 .  شودکردن جایگزینی مناسب براي آن برایمان تبدیل به کاري بسیار دشوار می

نبودن تلویزیون عالوه بر دگرگون ساختن شناخت ما از دنیا بر نحوه رفتـار و حتـی   
هاي پیشـنهادي  حلاثر دارد تا جایی که براي حل مشکالت خود از راه تصمیمات ما نیز

از بین رفتن خالقیت و ارتباطـات  . کنیماقانه استقبال میهاي خلّحلتلویزیون بیش از راه
 .  و بزرگترین مشکل حضور دائمی تلویزیون در زندگی ما است اولینانسانی 

عه و خانواده خـود تعـدیل نکنـیم بـاز     شاید تا زمانی که جایگاه تلویزیون را در جام
 .  هاي فرهنگی و شخصی برایمان غیرممکن باشدیافتن توانمندي

 گیريهو نتیج بنديجمع 
بـین   تقریبـاً توان به نتایجی رسید کـه  در بررسی نگاه افراد به لزوم تماشاي تلویزیون می

کـاربردي  ، هـا نامهاولویت بر، این نتایج شامل: اسارت محتوایی. همه افراد مشترك است
 .  ناپذیري و شرایط شخصی افراد استاجتناب، بودن

کند که تلویزیـون از چنـان جایگـاهی    بندي ما را به این سمت هدایت میاین تقسیم
ایـن درگیـري   . تواند افراد را از نظر ذهنی درگیـر نمایـد  نزد افراد برخوردار است که می

بدانند دلیـل   کهآناست که گاهی افراد بی منجر به پیگیري یک برنامه یا یک ژانر خاص 
این تقیـد تـا آنجـا پـیش     . داننداین وابستگی چیست خود را مقید به دنبال کردن آن می

دارد تـا بـه هـر    مـی را واهـا  آن گیري افراد را مضطرب کرده ورود که عدم امکان پیمی
 .  شکل ممکن نیاز خود را در این زمینه مرتفع سازند

یـابیم بخـش عمـده ایـن     مکالمات روزمره خود داشـته باشـیم درمـی   اگر نگاهی به 
ایـم  گفتگوهاي روزانه برگرفته از اطالعاتی است که ما از طریق تلویزیون دریافت نموده
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تلویزیون . و گاهی نیز مکالمات ما اساساً به خود برنامه تلویزیونی اختصاص یافته است
کنـیم  هایمان به آن استناد میدرستی حرف اتکا که براي اثباتبراي ما مرجعی است قابل

 . آیا اطالعاتی که در اختیارمان قرار داده دقیق است یا نه کهاین فارغ از
کنـیم و بـر همـین اسـاس     بنـدي مـی  ها را نیز براي خـود اولویـت  با این نگاه برنامه

ان! را از کنیم که چه زمانی را به کدام برنامه اختصاص دهیم تا حداقل زیریزي میبرنامه
هـا و حـوادث هسـتیم    اگر به دنبال توانایی بیان آخرین یافته. کمبود وقت متحمل شویم

دهیم و اگر تنها به دنبال گذران وقتی هسـتیم کـه کـاري را    اخبار را در اولویت قرار می
فـارغ   -کننده تلویزیـون هاي سرگرمایم کدام گزینه بهتر از برنامهبینی نکردهبراي آن پیش

شـود  کند بدون همراهی دیگري که گاه مزاحمت تلقی مـی که کمک می -توایشاناز مح
 . زمان خود را سپري کنیم

نیاز مـا بـه   . هاي ماستدر این میان قابل انکار نیست نقش جامعه در انتخابچه آن 
کنـد کـه چـه کنـیم تـا      اي که براي دوام و عضویت آن به ما دیکته میزندگی در جامعه
این که چـه بایـد   . هاي تلویزیونی ما نیز دخالت داردنوع انتخاب برنامه مقبول باشیم در

کرد و چگونه عمل کنیم به شکلی نامحسوس از دوران کـودکی و در خـانواده و سـپس    
مادران ما براي سرگرم کردن کودکانشان تلویزیـون را  . شودمدرسه به ما آموزش داده می

آمـوزیم  ین اسـت کـه مـا بـه کودکانمـان مـی      داننـد و چنـ  و گاه بهترین گزینه می اولین
ــرین راه ســرگرمی   ــه ، تلویزیــون بهت ــنیدن قص یــادگرفتن و آمــوختن و دیــدن   ، ش

شـده و امـروز حتـی بـراي شکسـتن      کم در همه ما نهادینهاین رفتار کم. هاستناشناخته
بریم کـه عامـل تنهـایی و دوري مـا از     سکوت و فرار از تنهایی نیز به تلویزیونی پناه می

 .  دیگر افراد جامعه است
ــاي  ، براســاس رویکــرد رضــامندي ــاطی و محتواه ــان مجــاري ارتب مخاطــب از می

فـرض اصـلی ایـن نظریـه آن     . زنـد دار میدست به انتخابی آگاهانه و انگیزه، شدهعرضه
تـرین  به دنبال محتوایی هستند کـه بـیش  ، کم و بیش به صورت فعال اناست که مخاطب

 زیـرا ال و آگاهانـه نیسـت   این انتخاب کامالً فع البته. راهم کندخشنودي را براي ایشان ف
مخاطب در تالش اسـت   بنابراینهاي خاص است محتواي تلویزیون محدود به سیاست

 .  داشته باشدرو انتخابی با حداکثر بهره و رضایت هاي محدود پیشگزینه بیناز 
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به این معنا کـه  . داریم بعضی از ما دالیل شخصی خودمان را براي تماشاي تلویزیون
کنیم تا همانند همه افراد جامعه از ایـن فنـاوري بهـره    تلویزیون را ناخودآگاه روشن می

اي خاص باشیم و یـا هـدفی از تماشـاي آن داشـته     به دنبال یافتن برنامه کهآنببریم بی 
شـد  کنیم چون تلویزیون در خانه همه هست باید در خانه ما هم بابعضی فکر می. باشیم

 . کنند پس ما نیز باید چنین کنیمو چون همه تلویزیون تماشا می
این تحقیق از تجربیات مشابه در دیگر کشورها کـه در فضـاي مجـازي بـه اشـتراك      

هـاي انجـام پـژوهش از مسـیر درسـت و      براي مشخص شدن شیوه ،گذاشته شده است
   .که نام سایتها در منابع ذکر شده است همقایسه نتایج بهره برد

 منابع 
 . تهران: انتشارات همشهري. مترجم)، حسین افخمی( تبلیغات و اقناع. )1390( ویکتوریا، ادانل

دانشگاه علوم پزشکی . پژوهش کیفی در پرستاري. )1384 ( حمید، پیروي، فاطمه، اسکوئی
 . و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 .  89شماره ، سروش هفتگی، یوننزاع خانوادگی بر سر تلویز، )1384( محمد، اسماعیل زاده
 . نشر روشنگران و مطالعات زنان تهران:. جامعه شناسی خانواده. )1387( شهال، اعزازي
 . تهران: انتشارات سمیع. برند؟ما را به کجا می. )1387( مرتضی، آوینی
تهـران :  . متـرجم ) ، غالمعبـاس توسـلی   ( مبـانی جامعـه شناسـی   . )1382( کوین، بروس

 . متانتشارات س
 . جزوه درسی با موضوع اسارت محتوایی. )1386( سید محسن، بنی هاشمی
. متـرجم) ، محمـد حفـاظی  ( هاي آن در غربتلویزیون و دکترین. )1372( س، ن، بیریوکف

 .  مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه :تهران
 ،صـادق طباطبـایی  ( هاي تصویري در زوال دوران کـودکی نقش رسانه. )1378( نیل، پستمن

 .  تهران : نشر اطالعات. مترجم)
 . سایت باشگاه اندیشه. مترجم)، پروین شهال( اي مضرتلویزیون وسیله. )1390( امارا، پگ

 . نشر پیکان تهران:. هاي ارتباطات جمعینظریه. )1381( افشین، رزاقی
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 هـاي تماشـا و  سنجش انگیـزه :هاي تلویزیونیزنان و سریال. )1384( محمد اسماعیل، ریاحی
 . 70شماره، 8دوره ، نشریه توسعه و سیاست. زنان میزان رضامندي

 .  17-14، پیام پژوهش. کودکان اثرپذیرترین مخاطبان تلویزیون.  )1388( باقر، ساروخانی
موسسه انتشاراتی روزنامـه   :تهران. تبلیغ و اقناع، مبانی ارتباط. )1383( علی اصغر، سعیدي

 .  ایران
، مجله پـژوهش و سـنجش  . رویکرد استفاده و رضامندي. )1376( ایما و دیگران، سعیدیان

 .  11شماره 
علیرضـا دهقـان   ( هـاي ارتباطـات  نظریـه . )1386( جیمـز ، تانکارد، ورنر جوزف، سورین

 .  دانشگاه تهران تهران : انتشارات. مترجم)
 . مترجم)، مینو بهتاش(. تلویزیون و تماشاگران. تا)بی( جیب، فاولز
هاي کیفی ارتقاء پایایی و روایی در پژوهش، )1387( زینـب ، دانایی فرد، يمظفر، حسن، فرد

 .  نشریه پژوهشهاي مدیریتی. هاي ممیزي پژوهشمدیریت: تأملی بر استراتژي
 . خدمات فرهنگی رسا تهران:. ارتباطات انسانی. )1385( علی اکبر، فرهنگی
تهـران:  . متـرجم) ، اقر ساروخانیب( جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی. )1379( ژان، کازنو

 .  نشر اطالعات
 .  تهران: سروش. مترجم)، نصرت فتی( کودك و تلویزیون. )1380( بیل، مک آلر، بري، گانتر
 . نشر نی تهران:. جامعه شناسی . )1379( آنتونی، گیدنز
 . همشهري :تهران. روشهاي تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. )1388( عبداهللا، گیویان

تهـران: انتشـارات مرکـز    . متـرجم) ، علی رسـتمی ( ارتباطات اقناعی. )1387( اتو، نگرلربی
 .  اي صداوسیمامطالعات و سنجش برنامه، تحقیقات

 تهران: سروش. تلویزیون در خانواده و جامعه نو. )1354( انریک ملون، مارتینز
 . : بنیاد سینمایی فارابیتهران. سینماي اشراقی حقیقت در نظر شهید آوینی. )1377( محمد، مددپور

دفتـر   تهـران: . متـرجم) ، پرویز اجاللی( ارتباطات جمعی نظریه. )1385( دنیس، مک کوایل
 هامطالعات و توسعه رسانه

، مرکـز تحقیقـات   تهـران: . نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات. )1384( محمد، مهدي زاده
 .  ايمطالعات و سنجش برنامه
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 . سروش تهران: انتشارات. رسی نظریه استفاده و رضامندي مخاطبانبر. )1381( مینو، نیکو
. شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و خشنودي. )1381( ایمان، سعیدیان، مینو، نیکو

 . تهران: انتشارات سروش و کانون اندیشه پژوهشهاي سیما
هـاي  ئوري کاشت و نظریـه ت، زندگی بدون تلویزیون. )2005( باربارا، براك، جان، هامرمیستر

روانشناسی اجتماعی و سالمت روانـی در مقایسـه بیننـدگان تلویزیـون و کسـانی کـه       
 .  16شماره ، نشریه ارتباطات سالمت. تلویزیون نگاه نمی کنند

 . . 8نشریه سیاحت غرب شماره . نسل تلویزیون، )1388( ماري، وین
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