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Objectives Nowadays, Information and Communication Technology (ICT) provides a potential opportu-
nity for communities by changing the concept of distance. Despite the development of communication 
and information tools and their widespread use, the statistics indicate a digital gap and very low use of 
these tools by the Iranian elderly. This study aimed to investigate the status of acceptance of ICT and its 
related factors by elderly people living in Tehran City, Iran.
Methods & Materials The cross-sectional study was conducted in summer 2018. A sample of 330 elderly 
people living in Tehran was selected by multistage sampling method. All obtained data were analyzed by 
the Shapiro-Wilk test, point biserial correlation test, the Spearman correlation test, and the Pearson cor-
relation test in SPSS 21. 
Results Most participants belonged to the age range of 60 to 70 years (61%), were men (67%), mar-
ried (85.5%), and had a diploma or lower education (72.5%). The results show that the most popular 
ICT among the elderly were watching TV, talking on the phone, and readings news, while sending 
and receiving emails was the least popular one. The Mean±SD technology acceptance score among 
the elderly was 3.15±0.75 which was above its theoretical average (score 3). The most important bar-
riers of older people to accept ICT was "lack of interest", "feeling no need", and "lack of familiarity 
with the ICT tools". Acceptance of technology has been strongly associated with education (r=0.325, 
P<0.001), age (r=0.236, P<0.001), and available time to use ICT tools (r=0.528, P<0.001). In addition, 
the acceptance of technology has not been significantly correlated with the general health status of 
the elderly and their economic situation.
Conclusion The technology acceptance status of older people in Tehran was higher than average and 
the intention to use ICT tools was significant among them. But the difficulty in using some of these 
tools has been one of the most important limitations in adopting ICT technologies. Additionally, 
the adoption of technology among the elderly is not influenced by their economic situation or the 
health status, and therefore all groups of the elderly can be considered target groups to enhance 
their ability to use ICT tools.
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I
Extended Abstract

1. Objectives

nformation and Communication Technol-
ogy (ICT) has radically changed cultural and 
social issues by changing communication 
channels [1-3] and providing more commu-
nication paths for people. Apart from its inter-
esting nature, ICT has provided services for 

the elderly which were not previously possible for them. 
Remote care, telecommunication, ICT-based health ser-
vices, and online social support are some of the most im-
portant services of ICT for promoting health, quality of life, 
and individual autonomy of the elderly [4-6]. Despite the 
amazing development and use of various communication 
and information tools, evidence suggests a digital genera-
tion gap and less benefit of older people from these tools. 
The purpose of this study is to investigate the acceptance of 
ICT by elderly people living in Tehran, Iran.

2. Methods and Materials

This is a cross-sectional study conducted on 330 seniors 
living in Tehran in 2018. They were selected using a mul-
tistage sampling technique. Inclusion criteria were aged 
55 years or older and literate, while exclusion criteria 
were the unwillingness to participate in the study and in-
ability to answer a question. The data collection tool was 
ICT acceptance questionnaire designed by Basakha and 
Mohaqeqi [7]. It has 24 items with 5 subscales of inde-
pendence of user, perceived usefulness, perceived ease 
of use, attitude to use, and intention to use ICT. In their 
study, the content validity index of the items ranged be-
tween 0.87 and 1; and 0.98 for the whole questionnaire. 
Its structural validity has also been investigated through 
confirmatory factor analysis. The Cronbach α coefficient 
for the internal consistency of its subscales was between 
0.83 and 0.87; and 0.88 for the whole questionnaire [7]. 
In addition to these questions, there were some other ques-
tions about the elders’ demographic characteristics, the 
perception of socio-economic conditions, public health, 
and time use. There was also a checklist with items as-
sessing ICT-based activities of the participants.

The collected data were analyzed in SPSS V. 21 using sta-
tistical tests of Shapiro-Wilk, point biserial correlation, the 
Spearman correlation, and Pearson correlation. It should be 
mentioned that this study was approved by the Research 
Ethics Committee of the University of Social Welfare and 
Rehabilitation Sciences (Code: IR.USWR.REC.1396.142).

3. Results

Most of the participants were male (97%), married 
(85.5%), aged between 60 and 70 years (61%), with 
high school diploma or lower education (72.5%). The 
most popular ICT tools among elderly people were 
TV, then the mobile phone, and finally, landline phone. 
While the tablet was the least common ICT tool among 
study subjects. Based on the obtained data, 77.9% of the 
subjects had smartphones, which is indicative of their 
potential for the use of an operating system and its ser-
vices. Watching TV, talking on the phone and reading 
news were the most common ICT-related activities while 
sending/receiving emails was the least one. According to 
the subjects’ reports, the most important reasons for not 
using ICT tools were the lack of need (30.3%), lack of 
interest (27%), and lack of skill (18.5%).

The Mean±SD acceptance score of ICT by the subjects 
was 3.15±0.75 which was higher than the average score of 
3. Among dimensions of ICT acceptance, “Intention to use” 
had the highest score (mean=3.68) while “perceived ease 
of use” (mean= 2.63) had the lowest score. ICT acceptance 
had a significant correlation with education (r=0.325), age 
(r=-0.236), and the time allocated to use ICT tools (r=0.528) 
(P<0.001). Based on these results, spending more time on 
using ICT tools and gaining higher educational level have 
a positive and significant impact on ICT acceptance of the 
elderly people. Moreover, with the increase of age, ICT 
acceptance by the elderly people decreases. Gender also 
had a significant and negative correlation with ICT ac-
ceptance (r=-0.108, P<0.05). That is, being a woman also 
affects ICT acceptance. A significant positive correlation 
was also found between marital status and ICT acceptance 
(r=0.0111, P<0.001), where married seniors accepted ICT 
more than singles. Finally, results showed that ICT accep-
tance had no significant correlation with the general health 
(r=0.070, P=0.212) and economic situation (r=0.053, 
P=0.340) of the elders. These variables had correlation only 
with one dimension (independence of user).

4. Conclusion

In the current study, most elderly people had smart-
phones; this shows their potential for using operating sys-
tems on their devices and their services. Watching TV was 
the most popular activity among the subjects. Therefore, the 
TV medium can be the best way to develop the ability of 
the elderly to use other ICT tools. Reminder applications 
and messengers were popular among the elderly and can 
be used in personal and social spheres of the old life. The 
rate of ICT adoption by seniors in Tehran was higher than 
the average level, and the intention to use ICT tools among 
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them was considerable, but the difficulty in use was one of 
the most important barriers in adopting ICT. Furthermore, 
acceptance of ICT was not affected by the economic situ-
ation or the health status of the elderly. Hence, all elderly 
groups can be considered as target groups for Improving the 
ability to use ICT tools.
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اهداف امروزه تکنولوژی ارتباطات و اطالعات با تغییر مفهوم فاصله، توانسته است امکان بالقوه ای در اختیار جوامع قرار دهد. با وجود توسعه و 
کاربرد روزافزون ابزارهای متنوع ارتباطی و اطالعاتی، آمارها حکایت از وجود شکاف سنی دیجیتال در ایران و بهره مندی اندک سالمندان از این 
ابزارها دارد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت پذیرش تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و عوامل مرتبط با آن در میان سالمندان شهر تهران بود. 

مواد و روش ها این مطالعه، پژوهشی  مقطعی است که در تابستان 1397 انجام شده است. نمونه ای 330 نفری از سالمندان شهر تهران به روش 
نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد و اطالعات به دست آمده با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری شاپیروویلک، همبستگی 

دورشته ای نقطه ای، همبستگی اسپیرمن و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها افراد با دامنه سنی 60 تا 70 سال )61 درصد(، مردان )67 درصد(، افراد متأهل )85/5 درصد( و افراد با مدرک تحصیلی 
دیپلم و کمتر از دیپلم )72/5 درصد( بیشترین گروه سالمندان مطالعه را تشکیل  می دادند. نتایج نشان می دهد تماشای تلویزیون، 
مکالمه با تلفن و خواندن خبر بیشترین و ارسال و دریافت ایمیل نیز کمترین فعالیت های مرتبط با تکنولوژی ارتباطات و اطالعات در 
میان سالمندان بوده است. پذیرش تکنولوژی در میان سالمندان شهر تهران برابر با  3/15 )با انحراف معیار 0/75( و بیشتر از میانگین 
نظری آن )نمره 3( بوده است. مهم ترین محدودیت در پذیرش تکنولوژی در میان سالمندان، نبود احساس نیاز، نبود عالقه و ناآشنایی 
 ،)r=0/236, P<0/001( سن ،)r=0/325, P<0/001( با ابزارهای این تکنولوژی بوده است. پذیرش تکنولوژی با متغیرهای تحصیالت
و زمان اختصاص یافته به استفاده از ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی )r=0/528, P<0/001(، بیشترین ارتباط را داشت. به عالوه، پذیرش 

تکنولوژی با وضعیت سالمت عمومی سالمندان و وضعیت اقتصادی آنان ارتباط معناداری نداشت.

نتیجه گیری میزان پذیرش تکنولوژی در سالمندان شهر تهران بیشتر از متوسط ارزیابی شده و قصد استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطالعات و 
ارتباطات در میان آنان درخور توجه بوده است. اما نبود سهولت در استفاده از برخی از این ابزارها، یکی از مهم ترین محدودیت ها در مسیر پذیرش 
تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات بوده است. به عالوه، پذیرش تکنولوژی در میان سالمندان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا وضعیت سالمتی 
سالمندان نبوده و بنابراین همه گروه های سالمندان را می توان گروه های هدف برای ارتقای توانمندی استفاده از ابزارهای تکنولوژی های اطالعات 

و ارتباطات در نظر گرفت.

کلیدواژه ها: 
تکنولوژی اطالعات 

و ارتباطات، ابزارهای 
شخصی کمکی، 
اینترنت، سالمند

تاریخ دریافت: 01 مرداد 1397
تاریخ پذیرش: 20 دی 1397

تاریخ انتشار: 19 اسفند 1397

مقدمه

ظهور و گسترش تکنولوژی های متنوع اطالعات و ارتباطات، 
پتانسیل عظیمی را در اختیار جوامع قرار داده است تا با استفاده 
از آن بسیاری از مشکالت و اهداف دشوار، سهل و ساده بنماید. 
ارتباطی،  کانال های  تغییر  با  ارتباطات1  و  اطالعات  تکنولوژی 
تغییرات فرهنگی و اجتماعی گسترده تری را به همراه آورده ]1-3[ 
و مسیرهای ارتباطی بیشتری را پیش روی افراد قرار داده است. 

1. Information and Communication Technologies (ICT) 

در کنار منافع عمومی این ابزارها، تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
خدماتی را برای حمایت از سالمندان ممکن کرده است  که تا پیش 
از این امکانی برای آن ها متصور نبود. مراقبت از راه دور، خدمات 
بهداشتی و درمانی مبتنی بر تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و 
حمایت های اجتماعی آنالین را می توان از جمله مهم ترین امکاناتی 
دانست که سالمت، کیفیت زندگی و استقالل فردی را در زندگی 

سالمندان تحت تأثیر قرار داده است ]4-6[.

بر اساس اطالعات مربوط به میزان استفاده خانوارهای ایرانی 
از ابزارهایی مربوط به تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، مشاهده 
می شود با وجود افزایش ضریب نفوذ استفاده از این ابزارها در 

1- مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
3- گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

بررسی وضعیت پذیرش تکنولوژی ارتباطات و اطالعات در میان سالمندان شهر تهران
، حکیمه پاشازاده3 ، * سید حسین محققی کمال1،2  مهدی باسخا2، 1 

https://orcid.org/0000-0003-2550-7898
https://orcid.org/0000-0002-2360-7492
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میان گروه های سنی مختلف، این رشد برای گروه های سنی باال، 
بسیار محدود بوده است؛ برای مثال، متوسط ضریب نفوذ استفاده 
از اینترنت در کشور برابر با 30 درصد است که این نرخ برای 
گروه های سنی 50 تا 74 سال، 6/4 درصد و برای گروه های سنی 

بیشتر از 75 سال کمتر از 0/1 درصد بوده است.

 در استفاده از رایانه، لپ تاپ و تبلت نیز این وضعیت صادق 
بوده است و در حالی که متوسط نرخ استفاده از این ابزارها در 
کشور نزدیک به 35 درصد است، نرخ مذکور برای افراد بیشتر از 
50 سال حدود 10 درصد گزارش شده است ]7[. بنابراین آمارها 
حکایت از وجود شکاف دیجیتال2 در جامعه ایران دارد. یکی از 
مهم  ترین راهکارهای مقابله با این شکاف، زمینه سازی برای پذیرش 
در  است.  سالمندان  میان  اطالعاتی  و  ارتباطی  تکنولوژی های 
سال های اخیر و با ظاهرشدن آثار فردی و اجتماعی تکنولوژی های 
نوین اطالعاتی و ارتباطی، مطالعات وسیعی پیرامون عوامل مؤثر 
بر پذیرش تکنولوژی میان سالمندان انجام گرفته است. مدل های 
نظری مختلفی برای پذیرش معرفی و استفاده شده اند که از جمله 
مهم ترین آن ها می توان به مدل انتشار ابداعات3 ]8[، مدل رفتار 

منطقی4 ]9[ و مدل رفتار برنامه ریزی شده5 ]10 ،4[ اشاره کرد. 

و  استخراج  مدل ها  این  درون  از  متعددی  تجربی  مدل های 
استفاده شده است که یکی از پرکاربردترین آن ها، مدل پذیرش 
تکنولوژی6 است. این مدل را که دیویس و ونکاتش ]11[ ارائه 
کردند، بر این فرضیه استوار است که دو عامل دراک از مفید بودن 
و ادراک از سهولت استفاده، مهم ترین عوامل در شکل گیری قصد 
استفاده از تکنولوژی است. این مدل نسبت به دیگر مدل های 
مطرح شده در این حوزه، پیش بینی کنندگی بیشتری دارد و بیشتر 
از آن استقبال شده است. مطالعه فراتحلیلی که روی مطالعات 
مربوط به مدل پذیرش تکنولوژی انجام گرفت، نشان می دهد این 
مدل حدود 40 درصد از به کارگیری تکنولوژی از سوی افراد را 

توضیح می دهد ]12[. 

چن و چان در مطالعه ای مروری، مدل پذیرش تکنولوژی را 
بسیار مفید ارزیابی کردند و نشان دادند برای درک بهتر پذیرش 
تکنولوژی در میان سالمندان، متغیرهای دیگری )مانند متغیرهای 
و  اجتماعی  زیست  فیزیکی،  زیست  ویژگی های  با  مرتبط 
توانایی های  سالمندان( را نیز باید در نظر گرفت ]13[. دوگروئل و 
دیگران نیز با افزودن متغیرهایی که محدود کننده یا تسریع کننده 
استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای سالمندان می شود، 
مدل پذیرش تکنولوژی را گسترش بیشتری دادند ]6[. واهمه از 
تکنولوژی، سودمندی و تجربه و تبحر در استفاده از تکنولوژی 

2. Digital gap
3. Diffusion of innovations
4. Theory of reasoned action
5. Theory of planned behavior
6. Technology Acceptance Model (TAM)

عواملی است که نقش تعیین کننده ای در پذیرش و استفاده از 
از 50 سال  تکنولوژی های تصویری در میان سالمندان بیشتر 
ایفا می کند. نتایج مطالعه واکر در آمریکا )2018( نشان داد پنج 
عامل، استفاده درست سالمندان از گوشی های هوشمند خود را 
تبیین  می کند: ویژگی های فیزیکی گوشی، تجربه قبلی کار با 
گوشی های هوشمند، انتظار تالش، منابع دردسترس و استقالل 
کاربر. به طور کلی، استفاده از گوشی های هوشمند با چهار عامل 
داده   توضیح  اجتماعی  تأثیر  و  درک شده  نیاز  نگرش،  توانایی، 

می شود ]14[.

مرور منابع مربوط به عوامل مؤثر بر استفاده از تکنولوژی های 
ارتباطی و اطالعاتی از سوی سالمندان نشان می دهد که متغیرهای 
وضعیت  سالمت،  وضعیت  تحصیالت،  سطح  )مانند  فردی 
درآمدی(، نیز نقش درخور توجهی در تبیین میزان پذیرش و 
استفاده از تکنولوژی داشته است ]17-15[. با درنظرداشتن این 
موضوع، شناسایی وضعیت استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطالعات 
به  ارتباطات و محدودیت های پیش روی سالمندان، می تواند  و 
با وجود  یاری رساند.  ایران  جامعه در حال رشد سالمندی در 
این اهمیت، تا کنون پژوهشگران داخلی به بررسی این موضوع 
نپرداخته اند و مطالعه مدونی در این حوزه انجام نگرفته است. از 
این رو،  این مطالعه به دنبال پاسخ به سه پرسش مهم در این حوزه 
بوده است. اولین سؤال، میزان و نوع استفاده از ابزارهای تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات در میان سالمندان بوده است. در کنار این 
موضوع، در این پژوهش قصد این بوده میزان پذیرش تکنولوژی 
ارتباطات و اطالعات در میان سالمندان تبیین و رابطه برخی از 
متغیرهای فردی و اجتماعی مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطالعات 

و ارتباطات بررسی شود.

روش مطالعه

این مطالعه، پژوهشی مقطعی است که به روش پیمایش در 
تابستان سال 1397 انجام شد. تمام نمونه های این مطالعه را 
افراد 60 سال و مسن تر تشکیل  می دادند. در برخی موارد و در 
کشورهای در حال توسعه، سن آغاز سالمندی حتی تا 50 سال 
نیز در نظر گرفته شده است ]18[. با توجه به اینکه استفاده این 
مطالعه ارتباطی به بیولوژی سالمندی نداشته است، انتخاب سن 
آستانه برای سالمندی جای مناقشه نبود و مطالعات مشابه، از 
سن 55 سال ]19[، 60 سال ]20[ و 65 سال ]21[ به عنوان 
سن معیار ورود نمونه به پژوهش استفاده کرده اند. با توجه به 
محدودیت هایی که سالمندان ساکن در خانه سالمندان ممکن 
است در استفاده از ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی داشته باشند، این 
گروه از سالمندان، خارج از جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. 

نمونه گیری  روش  به  جامعه،  اعضای  از  اطالعات  جمع آوری 
چند مرحله ای بوده است. برای این منظور، ابتدا پهنه های شهر 
تهران بر اساس سطح توسعه یافتگی ]22[ در چهار پهنه توسعه ای 
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طبقه بندی شدند. در مرحله اول نمونه گیری، یک منطقه از هر 
پهنه به صورت تصادفی انتخاب شد که عبارت بودند از منطقه 2، 

5، 12 و 19. 

سپس محالت این مناطق تعیین و مجدداً بر اساس انتخاب 
تصادفی، از هر منطقه دو محله انتخاب شدند. در این مرحله، 
محله های شهرک غرب و پاتریس )شهرآرا( از منطقه 2، محله 
پونک و جنت آباد جنوبی از منطقه 5، محله های فردوسی )پارک 
شهر( و بهارستان از منطقه 12 و محله های شکوفه )عبدل آباد( 
و خانی آباد از منطقه 19 انتخاب شدند. سپس در هر محله به 
و  پارک ها  محالت،  سراهای  )شامل  سالمندان  تجمع  مناطق 
بوستان ها و مساجد( مراجعه و با آن ها مصاحبه شد. با محاسبه 
جمعیت هر پهنه و درنظرگرفتن سهم هر منطقه از کل جمعیت 
شهر تهران، تعداد پرسش نامه های هر پهنه مشخص شد. بر اساس 
این محاسبات 67 پرسش نامه در پهنه اول، 45 پرسش نامه در 
پهنه دوم، 157 پرسش نامه در پهنه سوم و 61 پرسش نامه در 
برای  دریافتی جمع آوری شد.  پاسخ های  و  توزیع  پهنه چهارم 
تکمیل پرسش نامه ها، معیار ورود نمونه در پژوهش، سن بیشتر از 
55 سال پرسش شونده و داشتن سواد خواندن و نوشتن بود. معیار 
ورودنیافتن به پژوهش نیز تمایل نداشتن به مشارکت در پژوهش 

یا ناتوانی در مصاحبه در نظر گرفته شد. 

ابزار این مطالعه پرسش نامه پذیرش تکنولوژی باسخا و محققی 
)1397(  بوده است. این ابزار 24 سؤال در قالب پنج ُبعد استقالل 
کاربر در استفاده7، سودمندی ادراک شده8، سهولت ادراک شده در 
استفاده9، نگرش نسبت به استفاده10 و قصد استفاده11 از تکنولوژی 
ارتباطات  را دارد. در مطالعه مذکور شاخص روایي  اطالعات و 
محتوا برای گویه ها بین 0/87 تا یک، و برای کل پرسش نامه 
0/98 بود. همچنین روایي سازه  نیز از طریق تحلیل عاملي تأیدی 
ابزار نیز به روش همسانی درونی از  بررسی شده است. پایایی 
طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده  است که ضریب آلفای 
کرونباخ ابعاد، بین 0/83 تا 0/87 و برای کل پرسش نامه 0/88 

گزارش شده است ]23[.

در این مطالعه این پرسش نامه در اختیار 20 نفر از سالمندان 
بلوار کشاورز(  محله  الله،  پارک  تهران:  )منطقه 6  تهران  شهر 
قرار گرفت تا از قابل فهم بودن گویه ها برای سالمندان اطمینان 
حاصل شود و مؤلفه های الزم برای تعیین حجم نمونه نیز به 
دست آید. انحراف معیار به دست آمده از پایلوت برابر با 0/88 بود 
که با جای گذاری آن در فرمول تعیین حجم نمونه برای بررسی 
وضعیت میانگین یک جامعه )با درنظرگرفتن خطای آلفای 5 

7. Independence of user
8. Perceived usefulness
9. Perceived ease of use
10. Attitude to use
11. Intention to use

درصد و دقت 0/18 معادل یک پنجم واریانس(، تعداد 309 نفر 
به عنوان حجم مطلوب به دست آمد. با درنظرگرفتن ریزش در 
پرسش نامه ها، نهایتًا پیمایش با مشارکت 330 نفر از سالمندان 
برای  در نظر گرفته شده  پاسخ های  شد.  برنامه ریزی  تهران  شهر 
هرکدام از گویه ها، به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای )کاماًل 
موافقم تا کاماًل مخالفم( با ارزش گذاری 1 تا 5 در نظر گرفته 

شده است. 

در کنار سؤاالت جمعیت شناختی از سالمندان پیرامون ارزیابی 
آن ها از وضعیت اقتصادی اجتماعی، سالمت عمومی و نحوه گذران 
زمان روزانه، سؤاالت تک گویه ای با مقیاس درجه بندی شده نیز 
صورت  به  که  پرسش نامه  از  دیگری  بخش  در  شد.  مطرح 
چک لیست تهیه شد، سؤاالت مختلفی درباره نحوه فعالیت های 

مرتبط با تکنولوژی اطالعات و ارتباطات سالمندان تعبیه شد. 

به منظور بررسی رابطه میان پذیرش تکنولوژی و متغیرهای 
جمعیت شناختی، آزمون همبستگی به صورت جداگانه میان این 
متغیرها انجام گرفت. برای متغیرهای جمعیت شناختی اسمی 
و  نقطه ای12  دو رشته ای  آزمون  از  تأهل(،  وضعیت  و  )جنسیت 
برای متغیرهای طبقه ای )سن و تحصیالت(، از آزمون همبستگی 
پیرسون13 استفاده شد. به منظور استفاده از آزمون دو رشته ای 
نقطه ای، الزم است واریانس دو گروه در متغیر   پیوسته برابر باشد 
و این متغیر در هر دو گروه توزیعی تقریبًا عادی داشته باشد. 
برای  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  پذیرش  متغیر  واریانس 
مردان و زنان به ترتیب برابر با 0/56 و 0/567 و آماره شاپیرو ویلک 
برای متغیر مذکور در میان مردان و زنان به ترتیب برابر با 0/982 
و 0/972 است و درنتیجه آزمون همبستگی دو رشته ای نقطه ای 
برای بررسی رابطه جنسیت، قابلیت تحلیل و تفسیر خواهد داشت. 

واریانس پذیرش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در سالمندان 
متأهل و مجرد نیز به ترتیب برابر با 0/568 و  0/560و آماره 
شاپیروویلک نیز برای دو گروه 0/979 و 0/986 به دست آمده 
است. بنابراین آزمون دو رشته ای نقطه ای برای بررسی رابطه میان 
دو متغیر پذیرش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و وضعیت تأهل 
نیز قابل تفسیر خواهد بود. همچنین برای بررسی رابطه میان 
متغیرهای  وضعیت  و  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  پذیرش 
تجزیه  شد.  استفاده  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  تک آیتمی 
تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار   SPSS انجام گرفت.  

یافته ها

نتایج نشان می دهد افراد با دامنه سنی 60 تا 70 )61 درصد(، 
مردان )67 درصد(، افراد متأهل )85/5 درصد( و افراد با مدرک 
تحصیلی دیپلم و کمتر از دیپلم )72/5 درصد( بیشترین گروه از 

12. Point biserial correlation test
13. Spearman correlation test
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سالمندان را از نظر شاخص های جمعیت شناختی تشکیل داده اند 
)جدول شماره 1(.

در بخش دیگر ابزار پژوهش، سعی شد تا به بررسی فعالیت های 

میان  در  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  ابزارهای  با  مرتبط 
سالمندان پرداخته شود. میزان دسترسی به ابزارهای مختلف، نوع 
فعالیت های مرتبط با ابزارهای تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و 

جدول 1. وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی سالمندان مطالعه

درصد فراوانیفراوانیمتغیر

سن

60-6920361/5

70-799328/2

80-89310/0

9010/3 و بیشتر

جنسیت
22367/6مرد

10732/4زن

وضعیت تأهل

82/4مجرد

28185/2متأهل

4012/1متارکه یا فوت

تحصیالت

12036/4کمتر از دیپلم

11936/1دیپلم

4012/1کاردانی

4413/3کارشناسی

61/8بیشتر از کارشناسی

جدول 2. استفاده سالمندان از ابزارهای مختلف اطالعاتی و ارتباطی )نمونه 330 نفر(

درصد فراوانیفراوانیابزارهای اطالعاتی و ارتباطی

27483/0تلویزیون

25777/9گوشی هوشمند موبایل

16750/6تلفن ثابت

16249/1ماهواره

13240/1رادیو

6620/0پخش موسیقی

3410/3کامپیوتر

3310/0لپ تاپ

175/2ویدئو

92/7تبلت

منبع: یافته های تحقیق )جمع فراوانی می تواند بیش از تعداد نمونه و درصد تجمعی بیش از 100 درصد باشد(.
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محدودیت هایی که سالمندان در مسیر استفاده از این ابزارها با 
آن مواجه هستند، از جمله این موارد بوده است. جدول شماره 2 
کاربرد ابزارهای مختلف تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در میان 
سالمندان را نشان می دهد. همان گونه که مشهود است، تلویزیون، 
موبایل و تلفن ثابت، به ترتیب محبوب ترین ابزارهای تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات بودند و در مقابل نیز تبلت کمترین رواج 
را میان سالمندان داشته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
 77/9 درصد سالمندان به موبایل هوشمند دسترسی داشته اند که 
این موضوع قابلیت بالقوه آنان برای استفاده از نرم افزارها و خدمات 

ارائه شده بر بستر گوشی های هوشمند را نشان می دهد.

در کنار بررسی وضعیت استفاده از ابزارهای مختلف تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات، این سؤال نیز مطرح بوده است که سالمندان، 
ابزارهای مذکور را برای چه فعالیت هایی استفاده می کنند. در 
میان فعالیت های مختلف مرتبط با ابزارهای متنوع اطالعات و 

بوده  سالمندان  فعالیت  بیشترین  تلویزیون  تماشای  ارتباطات، 
است. مکالمه با تلفن، خواندن خبر و گوش کردن به رادیو نیز 
از جمله فعالیت های دیگری است که بیشترین محبوبیت را در 
میان سالمندان داشته است. یادآوری برنامه ها با استفاده از موبایل 

فعالیتی رایج در میان سالمندان بوده است. 

با توجه به این موضوع می توان از آن در بهره مندی از طراحی و 
کاربردی کردن برنامه های مرتبط با زندگی سالمندی استفاده کرد. 
استفاده از پیام رسان ها نیز در میان سالمندان محبوبیت زیادی 
این  نرم افزارها استفاده  از  از 30 درصد سالمندان  دارد و بیش 
می کنند. بنابراین، استفاده از ظرفیت پیام رسان ها برای اهداف 
مختلف مرتبط با برنامه های سالمندی )چه در حوزه های فردی 
و چه در حوزه های اجتماعی( می تواند آثار درخور توجهی داشته 
ایمیل،  دریافت  و  ارسال  مختلف،  فعالیت های  میان  در  باشد. 
کمترین میزان کاربرد را در میان سالمندان داشته است )جدول 

جدول 3. میزان فعالیت های مرتبط با تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی در میان سالمندان  )نمونه 330 نفر(

درصد فراوانیفراوانیفعالیت با ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی

84/40   280تماشای تلویزیون

76/40   252صحبت با تلفن یا موبایل

39/40   130خواندن خبر

38/50   127گوش کردن به رادیو

36/70   121یادآوری برنامه ها با موبایل

30/90   102استفاده از پیام رسان ها

30/90   102ارسال پیامک

25/50   84عکاسی با موبایل

24/20   80استفاده از برنامه های آموزشی و علمی

21/20   70گوش کردن به موسیقی

18/80   62بانکداری الکترونیک

17/30   57جست وجو در اینترنت

14/20   47استفاده از شبکه های مجازی

10/90   36خرید اینترنتی

7/30   24بازی و سرگرمی

5/20   17وبالگ نویسی

4/80   16مسیریابی

4/50   15تایپ و ویرایش متن

4/50   15ارسال و دریافت ایمیل

منبع: یافته های تحقیق )جمع فراوانی می تواند بیش از تعداد نمونه و درصد تجمعی بیش از 100 درصد باشد(.
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شماره 3(.

از سالمندان شهر تهران درباره علل استفاده نکردن از ابزارهای 
مختلف ارتباطی و اطالعاتی نیز سؤال شد. سالمندان مهم ترین 
دالیل استفاده نکردن از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات را نبود 
احساس نیاز )30/3 درصد(، نداشتن عالقه )27 درصد( و نداشتن 

مهارت )18/5 درصد( عنوان کرده اند.

بخش نهایی ابزار پژوهش، سؤاالت مرتبط با پذیرش تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات در میان سالمندان است. نتایج نشان می دهد 
میانگین نمره پذیرش سالمندان برابر با 3/15 )با انحراف معیار 
0/75( بوده است. حداقل و حداکثر نظری نمره پذیرش تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات برابر با 1 و 5 بوده است که حداقل و حداکثر 

به دست آمده در میان پرسش شوندگان، به ترتیب برابر با 1/17 
و 4/63 بوده است. مشاهده می شود میانگین به دست آمده برای 
پذیرش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بیشتر از میانگین نظری 
)نمره 3( بوده است )جدول شماره 4(. نمره متوسط سالمندان 
در هرکدام از ابعاد پذیرش تکنولوژی نیز محاسبه و گزارش شده 
است. قصد استفاده با میانگین 3/68 بیشترین و ادراک از سهولت 
ابعاد  با میانگین 2/63، کمترین امتیاز را در میان  در استفاده 

مختلف پذیرش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات گرفته اند.  

نتایج به دست آمده نشان می دهد پذیرش تکنولوژی ارتباطات 
و اطالعات با سن پرسش شوندگان رابطه منفی و معنادار داشته 
است. به عبارت دیگر با افزایش سن سالمندان، پذیرش تکنولوژی 
از  یافته است. سن  آنان کاهش  ارتباطات در میان  و  اطالعات 

جدول 4. نمره پرسش شوندگان در پذیرش تکنولوژی و هر کدام از ابعاد آن

حداقل- حداکثر نظریحداقل-حداکثر نمره دریافتیمیانهانحراف معیارمیانگینمتغیر

5-4/631-3/150/753/201/17پذیرش تکنولوژی

5-51-3/211/113/251خودکارآمدی

5-4/751-2/630/712/501ادراک از سهولت در استفاده

5-51-3/311/013/401ادراک از سودمندی

6-61-3/130/843/201گرایش به استفاده

5-51-3/681/154/001قصد استفاده

منبع: یافته های تحقیق

جدول 5. رابطه میان متغیرهای جمعیت شناختی با پذیرش تکنولوژی و ابعاد آن

سنمتغیر
)اسپیرمن(

جنسیت
)دورشته ای نقطه ای(

تحصیالت
)اسپیرمن(

وضعیت تأهل
)دورشته ای نقطه ای(

پذیرش تکنولوژی
-0/236**

)P<0/001(
-0/108*

)0/050(
0/325**

)P<0/001(
0/111*

)P<0/001(

خودکارآمدی
-0/230**

)P<0/001(
-0/028
)0/693(

0/284**

)P<0/001(
0/153*

)P<0/001(

ادراک از سهولت در استفاده
-0/202**

))P<0/001
0/086
)0/122(

0/277**

)P<0/001(
0/043
)0/430(

ادراک از سودمندی
-0/109*

)0/043(
-0/057
)0/301(

0/226**

)P<0/001(
0/138*

)0/011(

گرایش به استفاده
-0/207**

)P<0/001(
-0/135*

)0/015(
0/230**

)P<0/001(
0/055
)0/320(

قصد استفاده
-0/228**

)P<0/001(
-0/078
)0/162(

0/256**

)P<0/001(
0/078
)0/167(

* و ** به ترتیب معنی داری همبستگی در سطح 0/05 و 0/01 را نشان می دهد؛ اعداد داخل پرانتز  سطح معنی داری را نشان می دهد.

مهدی باسخا و همکاران. بررسی وضعیت پذیرش تکنولوژی ارتباطات و اطالعات در میان سالمندان شهر تهران



559

سال 1397. دوره 13. شماره ویژه

جمله متغیرهایی بوده است که رابطه معنی دار و قوی ای با ابعاد 
مختلف پذیرش تکنولوژی نیز داشته است. رابطه سن با تمامی 
ابعاد پذیرش تکنولوژی منفی بوده است و این رابطه نیز در سطح 
خطای 1 درصد )به استثنای ادراک از سودمندی( معنی دار بوده 
است )جدول شماره 5(. جنسیت پرسش شوندگان نیز در پذیرش 
تأثیر معنی دار داشته است. به  ارتباطات  تکنولوژی اطالعات و 
این ترتیب که زن بودن رابطه مثبتی )هرچند ضعیف( با پذیرش 
تکنولوژی داشته است. در میان ابعاد مختلف پذیرش تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات، جنسیت تنها با گرایش به استفاده، رابطه 
معنادار داشته است و این رابطه همانند رابطه قبل، گرایش به 
استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در میان زنان را نشان 

می دهد.

بر اساس نتایج به دست آمده، مشاهده می شود سطح تحصیالت 
اطالعات  تکنولوژی  پذیرش  با  را  ارتباط  بیشترین  سالمندان 
این  ابعاد  با  متغیر  این  رابطه  بررسی  است.  داشته  ارتباطات  و 
بوده  برقرار  قوی  و  مثبت  رابطه  این  نشان می دهد  نیز  مفهوم 
است. وضعیت تأهل نیز در سطح اطمینان 95 درصد با پذیرش 
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در میان سالمندان رابطه داشته 
است. نتایج نشان می دهد این رابطه به گونه ای بوده است که 
پذیرش تکنولوژی در میان سالمندانی که همسر داشته اند، بیشتر 

بوده است. 

در میان ابعاد این مفهوم نیز رابطه معناداری میان خرده مقیاس های 

خودکارآمدی و ادراک از سودمندی با تأهل برقرار بوده است.

وضعیت  جمعیت شناختی،  طبقه ای  متغیرهای  بر  عالوه 
اقتصادی اجتماعی، سالمت عمومی و نحوه گذران زمان روزانه  
سالمندان، به صورت سؤاالت تک گویه ای با مقیاس درجه بندی 
زندگی  وضعیت  ارزیابی  است.  شده  مطرح  نیز  تا 10   1 شده 
اقتصادی  ایشان در طیف زندگی  از سوی  اقتصادی سالمندان 
می دهد  نشان  راحت  کاماًل  اقتصادی  زندگی  تا  سخت  بسیار 
وضعیت زندگی اقتصادی متوسط )میانه طیف( بیشترین فراوانی 
را در میان پاسخ ها )32/7 درصد( داشته است و زندگی اقتصادی 
کاماًل راحت )0/9 درصد( نیز کمترین فراوانی را به خود اختصاص 
داده است. این توزیع به سمت شرایط سخت اقتصادی، چولگی 

داشته است. 

نیز  عمومی شان  وضعیت سالمت  از  سالمندان  خودارزیابی 
ارزیابی  افرادی سالم  نشان می دهد سالمندان، عمدتًا خود را 
کرده اند. توزیع پاسخ های به دست آمده از این سؤال نیز چولگی 
داشته و این چولگی به سمت وضعیت سالمتی بهتر بوده است. 
آخرین سؤال طیف رتبه بندی شده نیز مربوط به میزان زمان 
و  موبایل  هوشمند  گوشی های  از  استفاده  به  اختصاص یافته 
اصاًل  میان  این سؤال طیف 10 گزینه ای،  است.  بوده  اینترنت 
استفاده نمی کنم و بسیار زیاد استفاده می کنم داشته و نتایج 
آن نشان می دهد میزان استفاده سالمندان از این ابزارها بسیار 
محدود بوده است. وضعیت کمترین استفاده که نشان می دهد 

جدول 6. رابطه میان ویژگی های فردی با پذیرش تکنولوژی و ابعاد آن

زمان استفاده از ICTوضعیت اقتصادیوضعیت سالمتیمتغیر

0/070پذیرش تکنولوژی
)0/212(

0/053
)0/340(

0/528**

)P<0/001(

خودکارآمدی
0/125*

)0/020(
0/109*

)0/041(
0/489**

)P<0/001(

ادراک از سهولت در استفاده
-0/014
)0/819(

0/092
)0/096(

0/436**

)P<0/001(

ادراک از سودمندی
0/065
)0/241(

0/002
)0/982(

0/415**

)P</001(

گرایش به استفاده
0/047
)0/392(

0/041
)0/463(

0/402**

)P<0/001(

قصد استفاده
0/049
)0/388(

0/006
)0/921(

0/422**

)P<0/001(

* و ** به ترتیب معنی داری همبستگی در سطح  0/05 و 0/01 را نشان می دهد؛ اعداد داخل پرانتز  سطح معنی داری را نشان می دهد.
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سالمندان به گوشی های هوشمند موبایل و اینترنت دسترسی 
دارند، اما کمترین استفاده را از آن می کنند، بیشترین فراوانی 

را میان پاسخ ها )26/3 درصد( داشته است. 

با  تکنولوژی  پذیرش  می دهد  نشان   6 شماره  جدول  نتایج 
وضعیت سالمت عمومی سالمندان و نیز وضعیت اقتصادی آنان 
ارتباط معناداری ندارد و متغیرهای مذکور تنها با یکی از ابعاد این 
مفهوم )خودکارآمدی( ارتباط معنی دار در سطح خطای 5 درصد 
نشان می دهد. بر خالف این دو متغیر، نتایج به دست آمده نشان 
می دهد هرچه سالمندان زمان بیشتری به استفاده از تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات اختصاص داده اند، تأثیر مثبت و معنی دار 

بیشتری در پذیرش تکنولوژی از سوی آنان داشته است. 

بحث

سالمندان  درصد   77/9 می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج 
به موبایل هوشمند دسترسی داشته اند که این موضوع قابلیت 
بالقوه آنان برای استفاده از نرم افزارها و خدمات ارائه شده بر بستر 
گوشی های هوشمند را نشان می دهد. تماشای تلویزیون بیشترین 
بنابراین می توان  محبوبیت را در میان سالمندان داشته است. 
استفاده از این ابزار ارتباط جمعی را بهترین مسیر برای توسعه 
توانمندی های سالمندان در استفاده از دیگر ابزارهای تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات دانست. برنامه های یادآوری و پیام رسان ها 
نیز در میان سالمندان محبوبیت زیادی دارد و از این برنامه ها نیز 
می توان در حوزه های فردی و اجتماعی زندگی سالمندی بهره 

الزم را برد. 

یافته های پژوهش نشان می دهد نبود احساس نیاز، نبود عالقه 
و نا آشنایی با ابزارهای تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، مهم ترین 
دالیل نفوذ پایین این ابزارها در میان سالمندان است. این موضوع 
را باید ناشی از دو علت مهم دانست: اول اینکه حوزه تکنولوژی های 
و  است  مانده  مغفول  در حوزه سالمندی  اطالعاتی  و  ارتباطی 
متخصصان فنی حوزه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نتوانسته اند 
امکان بهره مندی جامعه سالمندان از این ابزارها را )از طریق تولید 
و ارائه نرم افزارها و اپلیکیشن های مرتبط با سالمندان( فراهم کنند 
تا سالمندان نیز بتوانند بر اساس توانمندی های خاص و نیازهای 

ویژه، از این ابزارها سود جویند.

برای  سالمندان  میان  انگیزه ای  می شود  مشاهده  عالوه  به   
استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود نیز وجود 
ندارد. بنابراین، نبود احساس نیاز سالمندان به این ابزارها و سطح 
آگاه سازی  در  در ضعف جامعه  باید  را  آنان  پایین عالقه مندی 
جامعه سالمندان در امکانات و منافع متنوع این ابزارها جست وجو 
کرد. مطالعه واکر و همکاران )2018( در آمریکا نشان داد چهار 
عامل توانایی، نگرش، احساس نیاز و نفوذ اجتماعی، مهم ترین 
گوشی های  از  سالمندان  استفاده  میزان  تعیین کننده  عوامل 

هوشمند  است ]14[.

با توجه به متوسط نمره ای که سالمندان شهر تهران در پذیرش 
می توان  گرفته اند  آن  ابعاد  و  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی 
گفت که قابلیت پذیرش سالمندان برای تکنولوژی اطالعات و 
ارتباطات بیشتر از متوسط بوده است و این امیدواری وجود دارد 
که بتوان زمینه های بهره مندی این گروه جمعیتی را از امکانات 
این تکنولوژی فراهم کرد، اما مهم ترین محدودیت در این مسیر را 
باید ادراک سالمندان از سهولت در استفاده از این ابزارها دانست. 
لیو و یانگ ]24[ نیز نمره پذیرش تکنولوژی در میان سالمندان 
تایوان را 3/5 )از 5( گزارش کرده اند. در مطالعه آنان قصد استفاده 
و ادراک از سودمندی ابزارهای تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
بیشترین امتیاز را در میان ابعاد مختلف سازه پذیرش تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات داشته است. امتیاز به دست آمده و ابعادی که 
بیشترین امتیاز را در آن مطالعه دارند، دقیقًا با نتایج به دست آمده 
از این مطالعه تطابق دارند. با این تفاوت که آنان معیار تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات را استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک در 

نظر گرفته اند.

نتایج به دست آمده نشان می دهد پذیرش تکنولوژی ارتباطات 
و اطالعات با سن پرسش شوندگان رابطه منفی و معنادار داشته 
است. به عبارت دیگر با افزایش سن سالمندان، پذیرش تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات در میان آنان کاهش یافته است. با افزایش 
سن، ظرفیت جسمانی و شناختی سالمندان تحلیل می رود و 
نتایج دیگر  انجام برخی فعالیت ها برای آن ها محدود  می شود. 
مطالعات از جمله سیمونووا و همکاران در کشور چک )2017( 

نیز همسو با نتایج این مطالعه بوده است ]25[. 

مشاهده شد که پذیرش تکنولوژی با وضعیت سالمت عمومی 
سالمندان و نیز وضعیت اقتصادی آنان ارتباط معناداری نداشته 
است. مطالعه نایاک و همکاران ]20[ و هارت و کارلدرون ]26[ 
نیز نشان می دهد رابطه ای میان پذیرش تکنولوژی و وضعیت 
سالمت عمومی سالمندان وجود ندارد و در مقابل، جنسیت و 
تحصیالت )همانند یافته های این پژوهش(، به طور معناداری با 
میزان پذیرش تکنولوژی در ارتباط بوده است. بنابراین سالمندان 
با وضعیت های مختلف سالمت عمومی و اقتصادی را می توان 
و  ارتباطی  تکنولوژی های  پذیرش  تقویت  در  هدف  گروه های 
اما بر  اطالعاتی در سیاست گذاری های مختلف در نظر گرفت. 
خالف این دو متغیر، زمان اختصاص یافته به استفاده از تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات در میان سالمندان، تأثیر مثبت و معنی داری 

در پذیرش تکنولوژی از سوی آنان داشته است. 

افزایش  اثر محرک  یافته  این  نایاک و همکاران  در مطالعه 
ضریب نفوذ تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در میان سالمندان 
را بر تسهیل پذیرش آن نشان می دهد ]20[. به عبارت دیگر 
معنی  به  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  از  بیشتر  استفاده 
ارتباطات،  و  اطالعات  تکنولوژی  با  سالمندان  آشناتر شدن 

یادگیری و گرایش به استفاده از این ابزارها خواهد شد.
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نتیجه گیری نهایی 

این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سؤاالتی در حوزه پذیرش 
و کاربرد تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در میان سالمندان بود. 
میزان پذیرش تکنولوژی در سالمندان شهر تهران بیشتر از متوسط 
ابزارهای تکنولوژی اطالعات و  از  ارزیابی شده و قصد استفاده 
ارتباطات در میان آنان درخور توجه بوده است. اما نبود سهولت در 
استفاده از برخی از این ابزارها، یکی از مهم ترین محدودیت ها در 
مسیر پذیرش تکنولوژی های تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بوده 
است. بنابراین می توان سالمندان را مستعد بهره مندی از مزایای 
به شرطی  دانست،  اطالعات  و  ارتباطات  تکنولوژی  از  استفاده 
که ابزارها و برنامه هایی که در بستر این ابزارها ارائه می شوند، 
سهولت مناسبی در استفاده برای سالمندان داشته باشند. نتایج 
به دست آمده نشان می دهد تلویزیون، گوشی هوشمند موبایل و 
تلفن ثابت ابزارهای محبوب تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در 

میان سالمندان بوده است. 

موبایل  هوشمند  گوشی های  از  که  سالمندانی  زیاد  درصد 
نرم افزارها  توسعه  برای  را  مناسبی  ظرفیت  می کنند،  استفاده 
نیازهای فردی و اجتماعی سالمندان فراهم  با  موبایلی مرتبط 
کرده است. یافته های مطالعه حاکی از آن بود که با افزایش سن، 
میزان پذیرش تکنولوژی در سالمندان کاسته می شود. بنابراین، 
اثرگذاری مناسب سیاست های مرتبط با این حوزه، نیازمند تسریع 
در اجرا خواهد بود. به عالوه پذیرش تکنولوژی در میان سالمندان، 
تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا وضعیت سالمتی سالمندان نیست 
و این موضوع را می توان نقطه مثبتی در نظر گرفت که همه 
ارتقای  برای  هدف  گروه های  می توان  را  سالمندان  گروه های 
توانمندی استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در 

نظر گرفت.

محدودیت های مختلفی در اجرای این پژوهش وجود داشته 
است. اول اینکه نتایج تحلیلی مطالعه به دلیل استفاده از روابط 
همبستگی، گویای روابط عّلی نیست و نتیجه گیری از آن ها باید 
با احتیاط انجام شود. به عالوه، نمونه های مطالعه از محل های 
تجمع سالمندان جمع آوری شده است و احتمااًل نتایج مطالعه 
بیانگر وضعیت سالمندان فعال شهر تهران  است. از این رو در 
تعمیم نتایج مطالعه باید این موضوع، مد نظر قرار گیرد. درنهایت، 
با توجه به گستردگی ابزارهای تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، در 
این مطالعه تمرکز پرسش نامه تنها بر بررسی پذیرش گوشی های 
هوشمند موبایل و اینترنت در میان سالمندان بوده است. البته 
این دو ابزار در ادبیات موضوع نیز بیش از  دیگر ابزارها مورد توجه 

محققان بوده است ]20[. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مطالعه تأییدیه کمیته اخالق دانشگاه علوم بهزیستی و 
توان بخشی تهران به شماره IR.USWR.REC.1396.142 را دارد.

حامي مالي

تأمین مالی این پژوهش را معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توان بخشی طی قرارداد شماره 1468/ت/96 
انجام داده است و هیچ گونه شرطی مبنی بر حذف یا انتشارندادن 
یافته هایی که از نظر حمایت کننده  پژوهش مطلوب نیست، در 

قرارداد وجود نداشته است.

مشارکت نویسندگان

باسخا،  مهدی  روش شناسی:  باسخا؛  مهدی  مفهوم پردازی: 
حسین محققی کمال؛ تحقیق و بررسی: حکیمه پاشازاده؛ تحلیل: 
مهدی باسخا، حسین محققی کمال؛ نگارش پیش نویس: مهدی 
نهایی سازی  پاشازاده؛  حکیمه  کمال؛  محققی  حسین  باسخا، 

نوشته: حسین محققی کمال، مهدی باسخا 

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی 
وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  نویسندگان 
توان بخشی برای تسهیل انجام پژوهش قدردانی می کنند.
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