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جواد افشار كهن ،دانشيار ،گروه علوماجتماعي ،دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران



برومند شرفی ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان ،ايران
چکيده
امروزه بيماريهاي عفوني و مسري جاي خود را به بيماريهاي مزمن و غيرواگير دادهاند .بنابراين به رهيافتي نو در حوزه سالمت نيااز اسات
تا فرد از اين بيماريها در امان ماند .اين رهيافت ،اتخاذ سبک زندگي سالمي است كه از يک سو بر مسؤول بودن فرد تأكيد ميكند و از ساوي
ديگر ،نياز به كسب دانش كافي در حوزۀ سالمت را خاطر نشان ميكند .وسايل ارتباط جمعي به عناوان يکاي از مناابص اصالي كساب اطاال ،
ميتوانند دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور را در بين مخاطبان ارتقا دهند .اين پاووهش ،باا مزماون رگرسايون چناد مت يار و سا
تحليل مسير مدل تحقيق ،نقش رسانهها را با حضور سه مت ير كاربرد رسانهاي ،احساس نياز به راهنمايي و موقعيات اجتمااعي -اقتصاادي ،در
برجستهسازي سبک زندگي سالمت محور مطالعه كرده است .روش تحقيق در اين بررسي كمّي و در قالب پيمايش و پرسشنامۀ تحقيق تکميال
شده است .سنجش اعتبار پرسشنامه به دو روش سازهاي و صوري و سنجش پايايي باه روشهااي ملفااي كرونباا و مزماون -مزماون مجادد
صورت گرفته است .جامعۀ مماري تحقيق ،افراد  14سال به باالي شهر كرمانشاه است .روش نمونهگيري تحقيق ،نموناهگياري خوشاهاي چناد
مرحلهاي و حجم نمونه  144نفر است .براساس نتايج پووهش ،رسانهها با برجستهسازي سبک زندگي ساالمت محاور ،داناش مخاطباان را در
اين زمينه ارتقا ميدهند .البته تأثير رسانههاي چاپي بيش از رسانههاي الکترونيک است و وقو برجسته سازي نيز در باين مخاطباان ،از جهات
ح

نياز به راهنمايي متفاوت است .همچنين برخورداري از موقعيت اجتماعي -اقتصادي باالتر ،هم ح

نياز باه راهنماايي بيشاتر را در باين

مخاطبان برميانگيزد و هم ميزان كاربرد رسانه را افزايش ميدهد .حاصل چنين اختالفاي ،تفااوت در برخاورداري از داناش مارتبط باا سابک
زندگي سالمت محور است .
كلیدواژهها  :سبک زندگي سالمت محور ،كاربرد رسانهاي ،موقعيت اجتماعي -اقتصادي ،احساس نياز به راهنمايي ،كرمانشاه .
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مقدمه و بیان مسأله

جاي خود را به بيماريهاي مزمن و غيار واگيار دادهاناد و از

از جمله توساعههااي ناو در نیرياه جامعاهشاناختي ،اراهاه و

سوي ديگر ،نر مرگ و مير باال در ميان بزرگساالن جايگزين

توضيح مفهاوم سابک زنادگي اسات .كالكهاون )6983( 6در

مرگ و مير باال در بين نوزادان شده اسات (گيادنز.)254 :6587 ،

تعريفي ميگوياد« :سابک زنادگي عبارتسات از مجموعاه ياا

بهگونه اي كاه بار اسااس گازارش ساازمان جهااني بهداشات

الگوهاي خودمگاه و دقيقاً توساعه يافتاۀ ترجيحاات فاردي در

( %14 )2441علل مرگ و مير و  %15بار جهااني بيمااريهاا،

رفتاار شخصاي مصارن كنناده» (.)Sills & Merton, 1991:349

مربوط به بيماريهاي مزمن است .در اياران نياز ايان ناو از

گيدنز نيز من را باه عناوان مجموعاهاي كام و بايش جاامص از

بيماريها ،علت  %74از مرگ و ميرها را باه خاود اختصاا

عملکردها تعريف كرده است كه فرد منها را بهكاار مايگيارد

دادهاند .بيماريهاي قلبي -عروقي در ايران رتبۀ اول را از نیر

چون نه فقط نيازهاي جااري او را برمايمورناد بلکاه روايات

مرگ و مير ( %34از مرگ و مير ساليانه) باه خاود اختصاا

خاصي را هم كاه وي باراي هويات شخصاي خاود برگزياده

داده است (جوادي و همکاران .)989 :6594 ،سرطان نيز باه عناوان

است ،در برابر ديگران مجسم مايساازند (گيادنز. )624 :6588 ،2

يکي از عمده بيماريهاي مازمن ،باا ميازان باروز 644باه644

يکي از اشاکال سابک زنادگي باه طاوركلي ،سابک زنادگي

هزار نفر ،يکي از مساهل اصلي بهداشات و درماان اسات كاه

سالمت محور 5اسات .بلاو در توضايح مفهاوم اخيار ،من را

گريبااانگياار بسااياري از هموطنااان اساات

 .3)MUS,در

راهنمايي براي جلاوگيري از مشاکالت بهداشاتي و تضاميني

گزارش مركز كنترل بيماريهاي قلب و عروق سازمان جهااني

& Divine

بهداشت ،ايران از نیر شيو باالي چاقي يکي از  7كشاور اول

براي حد اعالي ساالمتي فارد بياان داشاته اسات (
2007:2

 .)Lepisto,كاكرهام در تعرياف خاود ااهاار مايكناد:

(2011

جهان است كه علات من ت ييار سابک زنادگي باه خصاو

«سبک زندگي سالمت محور ،الگوهاي تجمعي از رفتار مرتبط

خوردن مواد غذايي پرچارب و باا شاکر بااال ،هماراه كااهش

با سالمت مبتني بر انتخابهاي ممکن براي افاراد اسات بناابر

فعاليت فيزيکاي اسات ( .)Rezaeipour & et al., 2006:17-25در

فرصتهايي كه در زندگي دارند .اين رفتارها كه سالمت افراد

استان كرمانشاه ،براساس رتبهبندي در ميان علل اصلي مرگ و

را تحت تأثير قارار مايدهناد -باهگوناهاي مثبات ياا منفاي-

مير ،مشابه با وضعيت ملي ،بيماريهااي قلباي -عروقاي رتباۀ

كنشهاي تصادفي افراد نيستند بلکه الگوهاي قابل شاناختي از

اول ( )%14را بااه خااود اختصااا

سااوانح و

فعاليتهاي ويوه باراي گاروههاا ،موقعياتهااي اجتمااعي و

حوادث غيرعمد در رتبۀ دوم ( )%62/3و در رتباۀ ساوم اناوا

جوامص را تشکيل مايدهناد» ( .)Cockerham, 1999:53بناابراين

بيماريهاي سرطان و تومورها ( )%64قرار دارند

محور بحث در تعاريفي كه گذشت ،مفهوم سالمت است.

سالمت) .بر اين اساس با وجاود ايانكاه ماردم عمار بيشاتري

دادهانااد ،سا

(ساايت اخباار

امروزه همراه با پيشرفت جوامص بشري و ت ييارات عماده

ميكنند اما عمدتاً از بيماريهاي مزمن رنج ميبرناد و لاذا باه

در سبکهاي زندگي ،ميتاوان بياان داشات كاه باهطاوركلي،

رهيافت نويني در قبال تندرستي و مراقبت نياز است .يکاي از

كيفيت زندگي بهبود يافته است و مساهل مارتبط باا ساالمت،

مباحاث مهام و ماارتبط باا ايان موضااو در حاوزۀ سااالمت،
1

تحت كنترل و نیارت بيشتر قرار گرفتهاند .البته به دنبال تحول

مديريت سالمت است .در جامعهاي كه بر مسؤوليت شاخص

و گذار در سالمتي ،1از يک سو بيماريهاي عفاوني و مساري

در قبال سالمتياش تأكيد ميشاود ،اطالعاات ساالمت نقاش
مهمي براي جستجوگر ايفا

1

Kluckhohn
Giddens
3
Healthy Lifestyle
4
Health Transition

ميكند (احدزاده.)2 :6596 ،

در عصاار جديااد ،بااا توسااعه در تکنولااو ي اطالعااات،
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رسانهها به عنوان يکاي از اجازاي قدرتمناد جامعاۀ مادني و

صااورت گرفتااه اساات و در بخااش مطالعااات داخلااي ،خ ا

تأثيرگذار بر افکار عمومي ،با مموزش و اطال رسااني ،داناش،

تحقيقاتي بيشتري احساس ميگردد.

نگرش و رفتارها را متأثر از خود ميساازند و افاراد جامعاه را

بر اين اساس ،پووهش حاضر بر من است تا نقش وساايل

ممادۀ مشااركت و تصاميمگياري در جهات كانش و رفتااري

ارتباط جمعي شامل تلويزيون ،راديو ،روزنامه ،مجله ،كتااب و

مينمايند .در ارتباط با ايان تأثيرگاذاري ،باا توجاه باه

اينترنت را در برجستهسازي سبک زندگي ساالمت محاور ،باا

اهميت موضو سالمت و شعار جهاني «انساان ساالم ،محاور

بررسي مداخلۀ مت ير موقعيت اجتماعي -اقتصاادي مخاطباان،

توسعه» ،بسياري از سياستگذاريها و برنامهريزيهاي كاالن

در ميان افراد  14سال به باالي شهر كرمانشاه مطالعاه كناد .در

ملي و بينالمللي براي ارتقاي سطح بهداشت و سالمت جوامص

اين بررسي منیور از برجستهسازي ،ميزان دانش كساب شادۀ

انجام ميشود و رسانههااي جمعاي نياز ساعي نماودهاناد باا

مرتبط با سبک زندگي سالمت محور از طريق رساانههاسات.

گسترش قلمرو انتشار و پخش برنامههاي خود ،در ايان زميناه

زيرا وسايل ارتباط جمعاي ،وراي منچاه ماا باهطاور مساتقيم

نقش پررنگي را ايفا نمايند .در واقص ميتوان گفت در سراسار

تجربه ميكنيم ،نقشۀ شناختي ما را از جهان فراهم مايساازند،

مراحل زندگي ،افراد با منابص متعدد اطالعات در مورد مطالاب

به ويوه در توجه به موضوعات ياا ايادههاايي كاه ماا فرميناد

خا

بهداشتي برخورد ميكنند كه بيشتر منها رساانههاايي از قبيال

شناختي بيشتري را به منها اختصا

ميدهيم (

& McCombs

تلويزيون ،راديو ،روزنامه ،مجلاه و اينترنات هساتند كاه پا

1996:93-110

زمينۀ ثابت زندگي ما را تشکيل ميدهناد و حااوي پياامهااي

باال براي مطالعه ،از يکسو ابتالي بيشتر به بيماريهاي مازمن

(سايل،6

و از سوي ديگر نر باالتر مرگ و مير منهاست .زيرا منگونه

متعدد تلويحي يا صريح در مورد ساالمت و بهداشاتند
.)2 :6587

 .)Bell,همچنين علت انتخاب افراد  14ساال باه

كه گذشت ،طي گذار سالمتي دو اتفااق مهام ر داده اسات.

رسانهها همواره با نمايش و معرفي تازهترين نوموريهاي

نخست؛ شيو بيشتر بيماريهاي مزمن به جااي بيمااريهااي

پزشکي ،ت يير در رفتاار ساالمت ،تولياد اطالعاات ساالمت،

عفوني است و دوم اينكه نر باالي مرگ و مير سالخوردگان

نمايش تصاوير مربوط به سالمت و سبک زندگي مرتبط با من

جاي مرگ و مير باال در ميان نوزدان را گرفت .

نقش برجستهاي در زنادگي انساان اماروزي باازي مايكنناد.
نمايش هاي رسانه اي ،باورهاا و ادراكاات افاراد از ساالمت و

سؤاالت تحقیق

بيماري را ميسازند يا بر منها تأثير ميگذارند و اين باورهاا و

 -كاربرد وسايل ارتباط جمعي چه تأثيري بر برجساتهساازي

ادراكات به نوبۀ خود رفتار سالمت را تحت تأثير قرار ميدهند

دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور شاهروندان چهال

( .)Lepton, 1999:260با توجه به اهميت تأثيرات اين وسايل در

سال به باالي كرمانشاهي ميگذارد ؟

حوزۀ سالمت ،بايادگفت عليارغم قادمت زيااد مطالعاات در

 -موقعيااات اجتمااااعي -اقتصاااادي مخاطباااان چگوناااه

حوزۀ ارتباطات كاه باه اوايال قارن بيساتم بااز مايگاردد در

برجستهسازي دانش مرتبط با سبک زندگي ساالمت محاور را

دهههاي اخيار باه نقاش رساانههااي جمعاي در ارتقاا رفتاار

تحت تأثير قرار ميدهد ؟

سالمت ،از طريق فعاليتهاي رسانهاي باراي متقاعاد سااختن

 -احساس نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتار مرتبط با ساالمت

افراد ،توجه بيشتري شده است (.)Carno & Burgoon, 2002:19

چگونه برجستهسازي دانش مرتبط با سابک زنادگي ساالمت

البته اين بخش از بررسيها بيشتر در حوزۀ تحقيقات خاارجي

محور را تحت تأثير قرار ميدهد؟

Seale

1
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پیشینۀ تحقیق

شکر را باعث مشاکالت ساالمتي مايدانناد .نتاايج پاووهش

در ارتباط با موضو پاووهش حاضار ،تحقيقاات زيار انجاام

گوياااي من اساات كااه تبل ااات رسااانهاي در زمينااۀ سااالمت-

گرفته اند :

همچون مصرن زياد نوشابه و ديگر نوشايدنيهااي شايرين-

 -رضااوي و همکااارانش در بررسااي خااود باار روي

ميتواند در باال بردن ساطح مگااهي و ارتقااي نياات رفتااري

مخاطبان  63سال به باالي تلويزيون در شهر تهران بدين نتيجه

شهروندان ،براي كاهش اين گونه مصارن مؤثر باشاد (

رسيدهاند كه مخاطبان ( ، )%99/9تلويزيون را از اولوياتهااي

. )& et al., 2014

Boles

2

خود براي دريافت پيامهااي ساالمت مايدانناد .همچناين بار

 -مَنو در بررسي تأثير رسانههاي اجتماعي بر اساتفاده از

اسااس نتاايج تحقيااق ،الاف) رابطاۀ معنااادار معکوساي ميااان

خدمات سالمت ،ااهار ميدارد كه در جوامص اماروزي ،مناابص

تحصيالت و مشاهدۀ تلويزيون وجود دارد ب) تمايل بينندگان

منالياان ،جريااان ساايال اطالعااات را در بخااش سااالمت مهيااا

به سامت كااركرد مموزشاي -سارگرمي تلويزياون اسات )

ساختهاند؛ از جمله تعامل با پزشاکان ،خاانوادههاا و بيمااران.

مخاطبان توجه زيادي به پيامهاي سالمت از ساوي تلويزياون

كاربرد رسانههاي اجتماعي منبعي عمده از به اشاترا گاذاري

دارند د)  %96از مخاطبان رضايت خود را از پخش اين پيامها

اطالعات سالمت را فراهم نموده و حا

داشاتن ياا نداشاتن

و مفيد بودن منها اعالم نمودهاند (رضوي و همکاران. )6592 ،

نگرانيهااي بهداشاتي را در مياان افاراد افازايش داده اسات.

 -در مطالعۀ قاسمي و همکاران با هادن بررساي سابک

مطالعۀ اين پووهشگر نشان ميدهد چگونه تفااوت در كااربرد

زندگي سالمتمحور و تعيين كنندههاي من ،يافتههااي تحقياق

منالين اطالعات سالمت و رساانههااي اجتمااعي ،اساتفاده از

نشان داد كه سه نو سرمايۀ اقتصاادي ،اجتمااعي ،فرهنگاي و

خدمات ساالمت را تحات تاأثير قارار مايدهاد .بار اسااس

نيز مت يرهاي ساختاري در اثرگذاري خود ،ابعاد سبک زنادگي

يافتههاي مطالعه  )6 :اطالعاات ساالمت مناليان افاراد ماورد

سالمت محور را تحت تأثير قرار ميدهند .نتاايج مزماونهااي

بررسي را در استفاده از خدمات سالمت توانمندتر ميسازد )2

تحقيق نشان ميدهد كه با باال رفتن ميازان سارمايۀ اجتمااعي،

در ميان رسانههاي اجتماعي فقط منهايي كه مشااوره دادهاناد

اقتصادي و فرهنگي افراد ،سبک زندگي منها سالمتر ميشاود.

اثاار معناااداري را باار احتمااال اسااتفاده از خاادمات سااالمت

همچنين محققان دريافتند كه طبقه ،اشت ال ،وضاعيت تأهال و

گذاشتهاند (.)Mani, 2014

جنسيت افراد با سابک زنادگي ساالم مناان در ارتبااط اسات

5

 در مطالعااه الوجااوي رابطااۀ بااين محاايط رسااانهاي واحتمال انجام رفتارهاي تهديد كنندۀ سالمت همچون مصارن

(قاسمي و همکاران. )6587 ،
6

 -بَولز و همکارانش در بررسي تأثير برنامههاي تبلي ااتي

دخانيات و در معرض نور خورشايد قارار گارفتن ،باهواساطۀ

رسانههاي جمعي ،براي مماوزش شاهروندان در زميناۀ اثارات

وضاعيتهااي روانشااناختي -شاامل نگاارشهاا ،هنجارهاااي

مصرن قند زياد نوشيدنيهاا ،طاي ياک نیار سانجي تلفناي،

نهادينه شده ،كنترل رفتاري و خطر در

شده -بررساي شاده

مگاااهي ،نگاارش و رفتااار در زمينااۀ مصاارن نوشااابه و ديگاار

است .بر اساس يافتههاي تحقيق ،اگرچه اساتفاده از رساانههاا

نوشيدنيهاي شيرين را مورد مطالعه قرار دادهاناد .يافتاههااي

به طور مستقيم با تمايل به مصرن دخانيات ،ارتباط معنااداري

تحقيق نشان ميدهد  84درصد از افرادي كه در معرض تبليا

ندارد ،اما در ارتباط با در معرض ناور خورشايد قارار گارفتن

رسانهاي قرار دارناد ،باراي كااهش مصارن نوشاابه و ديگار

براي برنزه كردن پوست بادن ،رابطاۀ معناادار اسات (غيار از

نوشيدنيهاي شيرين اقدام نموده و بر اين اساس ،زيادي قند و

كااااربرد اينترنااات) .در ايااان پاااووهش پاساااخگوياني كاااه

Boles & et al.

1

Mano
Lovegoy

2
3
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2

پرمصرنترين مخاطبان بودهاند ،همچناين كمتارين انگيازه را

الف) نظریۀ برجستهسازی

بااراي برخااورداري از يااک ساابک زناادگي سااالم داشااتهانااد

بررسي تحول تحقيق دربارۀ اثرات رسانهاي ،نشان ميدهد كه
در سالهاي اخير محققان ارتباطي برمن باودهاناد كاه در كال،

(.)Lovegoy, 2010
6

 -ديوتا -بارگمن در مطالعاهاي باه بررساي جساتجوي

رسانهها از اثرات قاوي برخوردارناد .از جملاه فرضاياتي كاه

اطالعات سالمت از سوي مصرنكنندگان در حوزۀ اطالعاات

ميتوان براي نشان دادن وجاود واقعاي اثارات از من اساتفاده
5

بهداشتي ميپردازد .اين بررسي نشان مايدهاد كاه اساتفاده از

كرد ،برجستهسازي است .بررسي مک كامبز و شااو در ساال

كانالهاي ارتباطي فعال همانند ارتباطات بين فاردي ،خوانادن

 ،6972اولين پووهش دربارۀ برجستهسازي است .منها كاركرد

متون چاپي و ارتباطات اينترنتي به عنوان منابص اصلي اطالعات

برجستهسازي رسانهها را گرايش رسانهها به تأثير گذاشتن بار

بهداشتي ،با قدرت بيشتري باورهاي سالمت و نيز پايبندي باه

منچه مردم دربارۀ من فکر خواهند كرد ياا منچاه مهام تلقاي

منها را در بين افاراد جهاتدهاي مايكناد .از ساوي ديگار،

ميكنند ،توصيف كردهاند (ويندال و همکاران .)512 :6587 ،1راجرز

كانالهاي ارتباطي منفعل همانند تلويزياون و رادياو ،بيشاتر از

و ديرينا  3نيااز برجسااتهسااازي را چناين تعريااف ماايكننااد:

سااوي افاارادي اسااتفاده ماايشااوند كااه يااا در مسااير سااالمت

«فراگردي كه به واسطۀ من رسانههااي جمعاي اهميات نسابي

جهتدهي نشدهاند و يا اين جهتدهي باراي مناان باه ميازان

موضوعات و تأثيرات گوناگوني را به مخاطب منتقل ميكنناد»

كمتري اتفاق افتاده است .همچنين نتايج برنامههااي رساانهاي

(.)Rogers & Dearing, 1988:556

نشان داده كه برنامههاي سرگرم كننده در تبلي اات پيشاگيرانه
بهداشتي مؤثرتر هستند (.)Dutta-Bergman, 2004

نیريۀ برجستهسازي برمن است كه رسانههاي جمعي ايان
توان را دارند كه موضاوعات مختلاف را وارد بحاث عماومي

بر اسااس يافتاههااي تحقيقاات پيشاين ،وساايل ارتبااط

نمايند .برجستهسازي يعني اين انديشه كه رساانههااي خباري

جمعي از جملۀ منابعي هستندكه در قالب برنامههاي مموزشاي

با اراهۀ خبرها موضوعي را كه عامه راجص به من فکر مايكنناد

و سرگرمكننده ،باا بارانگيختن احسااس نگراناي مخاطباان در

تعيين مينمايند .بر اين اسااس ،زماانيكاه توجاه رساانههااي

برخورداري از رفتار سالم و نيز اراهۀ اطالعاات كاافي در ايان

جمعي به موضوعي جلب ميشود ،اهميات من از نیار عماوم

زمينه ،ميتوانند دانش سالمت افراد را ارتقا دهند .البتاه عمادۀ

افزايش مييابد .يکي از فرضيات ايان نیرياه ايان اسات كاه

تحقيقات ،صرفاً به وجود يا عدم ارتباط مياان رساانه و داناش

تأثيرات مستقيم بر مخاطبان با اطمينان قابل توجهي بار مبنااي

سالمت پرداختهاند اماا اشاارهاي باه مکانيسام ايان رابطاه ياا

محتواي رسانهها پيشبيني شود (ساورين و تانکاارد.)521: 6581 ،1

مت يرهاي واسطه در من نکردهاند .همچنين يافته هاي تحقيقات

كورت لن

بيان ميدارند كه «رسانههااي

نشان داده اند كه ابعاد سبک زندگي سالمتمحور ،تحت تاأثير

جمعي توجه را به موضوعاتي خا

مت يرهايي ساختاري و سرمايهاي است كه جايگاه افراد در هار

چهرههاي سياسي تصاويري عماومي مايساازند .منهاا مادام

يک از اين موقعيت ها ،نقش تعياينكنناده و مهماي در سابک

موضوعاتي را عرضه ميكنند كه نشاندهندۀ چيزهايي است كه

زندگي منها دارد.

تودۀ مردم بايد راجص به منهاا فکار كنناد ،بدانناد و احسااس

و گالديز اينگل لن

سوق ميدهناد .منهاا از

داشته باشند» (.)Lang & Lang, 1953:3-12
پیشینه و چارچوب نظری

2

Dutta-Bergman

1

Agenda-setting Theory
3
Mc Combs & Shaw
4
Windahl
5
Rogers & Dearing
6
Severin & Tankard
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به سبب بررسي فعاالنه و اشترا روايتهاي خبري مهم،

كند (ويندال و همکاران .)513 :6587 ،5از منیر مک كاامبز و وياور

رسااانههاااي خبااري قادرنااد زحماات عمااوم را بااراي يااافتن

افراد از جهت نياز به راهنمايي تفااوت دارناد و ايان تفااوت،

موضوعاتي كه نيازمند توجه بيشتر هساتند كام كنناد .باه ايان

وقو يا عدم وقو برجستهسازي را تعياين مايكناد .نيااز باه

دليل هرچه بيشتر رسانههاي خبري در اراهه روايتهاي خبري

راهنمايي ،منچنان كه مک كامبز و ويور تشخيص ميدهند بار

مصممتر باشند ،احتمال بيشتري وجود دارد تا باه عناوان تنهاا

پايۀ دو عامل قارار دارد  :ارتبااط اطالعاات باه فارد و درجاۀ
1

منبااص دريااافتي اطالعااات بااراي مخاطبااان باشااند و هرچااه

بيخبري از موضو پيام .هرچه ارتباط اطالعات و بيخباري

روايتهاي رسانهاي بيشتر مورد تأكياد قارار گيرناد ،احتماال

از موضوعات بيشتر باشد ،نياز باه راهنماايي بيشاتر اسات .دو

بيشتري وجود دارد تا به روايتهايي تبديل شوند كه مخاطبان

محقق اين فرض را مطرح كردند كه هرچه نيااز باه راهنماايي

بيشتر مورد توجه قرار ميدهند (.)Mc Combs, 2004

بيشتر باشد ،فرد اثرهاي برجستهسازي رساانههااي جمعاي را

بررسيهاي فرضيۀ برجساتهساازي نشاان داده اسات كاه

بيشتر ميپذيرد (سورين و تانکارد .)519-534 :6581 ،زوخر در اين

وسايل ارتباط جمعي به طوركلي داراي تأثيري قوي در رابطاه

باره بيان ميدارد كه اگر كسي تجربۀ مستقيم اندكي در ارتبااط

با موضوعاتي هستند كه مخاطبان دربارۀ منها فکار مايكنناد.

با موضاوعي دارد ،احتمااالً پوشاش خباري ادراكاات فارد از

حتي اگر نگرش منان دربارۀ اين موضوعات به طور مستقيم ،از

موضو را بيشتر تحت تأثير قرار خواهاد داد زيارا وي شايوۀ

طريق در معرض محتواي رسانهاي قرار گرفتن ،ت يير نکند .به

ديگري براي كسب دانش در من باره را در دسترس نادارد .در

عبارت ديگر محتواي خبرها هميشه نميتوانند عقيادۀ موجاود

واقص بايد گفت كاه الويات رساانهاي باورهااي افاراد درباارۀ

فرد را ت يير دهند اما ميتوانند بر اينكه توجه فرد را نسبت به

موضوعات اجتماعي متنو  ،عمدتاً با اراهۀ دليلي دربارۀ شاکلي

ارزش موضوعي جلب نمايند ،تاأثير بگذارناد (
2002:215-267

& Mc Combs

 .)Reynolds,اياان فرضاايه اساساااً بااه مسااألۀ

از يک باور را تحت تأثير قارار مايدهاد

(Zucker, 1978:225-

.)240

يادگيري ميپردازد ،نه ت يير نگرش يا مستقيماً به ت يير افکاار.
بررسيهاي ارتباطات جمعي در واقاص ثابات كارده اسات كاه
بيشتر مثار مختلفي كاه اتفااق مايافتاد ،در خصاو

ب) فرضیۀ شکاف آگاهی

3

مسااهل

در جهان معاصر ،اطالعات ارزش فراواناي دارناد و امکاناات

مربوط به اطالعات است؛ افاراد مايمموزناد كاه ايان مسااهل

زيادي را براي افراد ايجاد مينمايناد .باا ايان وجاود ،مشاکار

(مک كوايل و

است كه مگاهي نياز مثال ديگار اناوا ثاروت ،در جامعاه باه

چيست و چگونه به ترتيب اهميت تنیيم ميشوند
ويندال.)645 : 6588 ،6

گونهاي برابر توزيص نشده است .افارادي كاه باا فقار دسات و

با وجود اين ،بايد بيان داشت كه برجستهسازي براي همۀ

پنجه نرم ميكنند ،اغلب از نیر اطالعاتي هم فقير هساتند .بار

افراد به يک اندازه و به يک شايوه ر نمايدهاد .در تحقياق،

اين اساس يکي از فرضيات مطرح شده در مباحث اطالعااتي،

يکي از مت يرهاي معنادار ،درجۀ نياز به راهنمايي 2اسات .ياک

«فرضيۀ شکان مگاهي» اسات .ايان فرضايه كاه نخساتين باار

گروه مخاطب فرعي ممکن است نياز به راهنمايي دربارۀ ياک

توسط تيکنور ،دونوهاو و اولاين مطارح شاد ،چناين توضايح

مس األۀ خااا

داشااته باشااد و خيلااي مسااان بااه من موضااو

ميدهد « :وقتي ريزش اطالعات رسانههااي جمعاي باه نیاام

برجستگي دهد .گروهي ديگار چناين نياازي نادارد بناابراين

اجتماعي افزايش مييابد ،بخاشهاايي از جمعيات باا پايگااه

احتمال كمي وجود دارد كه مسأله براي من گروه اولويت پيادا
3

Mc Quail & Windahl
Need for orientation

1
2

Windahl et al.
Information relationship
5
Knowledge Gap
4
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اجتماعي -اقتصادي باالتر سريصتار از بخاشهاايي باا پايگااه

را براي جامعهپذيري و تجربه فراهم ميسازند كه انتخابهاي

پايينتر ،اين اطالعات را كسب ميكنند ،به طوريكاه شاکان

زندگي را تحت تأثير قرار ميدهند

 .)Cockerham,در

در مگاهي ميان اين بخشها به جاي اينكه كاهش يابد افزايش

واقص سبک زندگي سالمت محور به عنوان الگويي تجمعاي از

پيدا ميكند» (سورين و تانکارد .)639-614 : 6581 ،فرضيۀ شاکان

رفتار مرتبط با سالمت ،تحت تأثير فرصت هاي زنادگي افاراد

مگاهي پيشبيني ميكند كه به خااطر اطالعاات اضاافه ،افاراد

است .بعد شناختي سبک زندگي سالمت محور نيز باه دور از

داراي پايگاه اجتماعي -اقتصادي پاايين و افاراد داراي پايگااه

اين اثرپذيري نيست .لذا همانطوركه در نیريات تأثير وساايل

باال هردو مگاهي به دست ميمورند اما افراد داراي پايگااه بااال

ارتباااط جمعااي ممااد ،موقعياات اجتماااعي و جايگاااه طبقاااتي

اطالعات بيشتري به دست ميمورند .بدين معناي كاه شاکان

مخاطبان با اثرگذاري بر احسااس نيااز باه راهنماايي و ميازان

نسبي در مگاهي ميان افراد مرفاه و افارادي كاه رفااه كمتاري

كسب اطالعات از طريق منابص رسانهاي ،شکافي قابل توجاه را

دارند ،افزايش خواهد يافت (سورين و تانکاارد.)515-511 : 6581 ،

در ميزان مگاهي مخاطبان ايجاد مي نماياد .در پاياان مايتاوان

غناي اطالعاتي در جامعه اغلب كامالً تحصلي و متعلق به قشر

استنتا نمود كه كاربرد وسايل ارتباط جمعي باه عناوان منباص

ثروتمند جامعه است .رشد شکان مگااهي مايتواناد باه ايان

عمدۀ كسب دانش مرتبط با سبک زنادگي ساالمت محاور ،از

معني باشد كه بخش فقيرتر جامعه نميتواند به طور معنااداري

سوي دو مت ير اصلي ،يعني احساس نياز به راهنمايي در زمينۀ

در بحااث از موضااوعات اجتماااعي مشاااركت داشااته باشااد

رفتااار ماارتبط بااا سااالمت و موقعياات اجتماااعي -اقتصااادي

(.)Turow, 2009:167

مخاطبان تحت تأثير قارار ماي گيارد .مياان دو مت يار مساتقل

در تعريفي ديگر از فرضيۀ شکان مگاهي ،ميتوان ااهاار

(2005:77

موقعيت اجتماعي -اقتصادي و احساس نياز به راهنماايي نياز

داشت كه اين فرضيه برمن است كاه در توساعۀ هار موضاو

ارتباطي علّي وجود دارد ،بهگوناهاي كاه موقعيات اجتمااعي-

اجتماعي يا سياسي ،بخش بيشتر مموزش ديدۀ جمعيت ،دربارۀ

اقتصادي مخاطبان ،احساس نياز باه راهنماايي مناان را تحات

موضو بيشتر ميداند و در حقيقت كسب اطالعات دربارۀ من

تأثير قرار ميدهد و احساس نياز به راهنماايي نياز باا واساطۀ

موضو سريصتر اتفاق ميافتاد و بناابراين اختالفاات باين دو

كاربرد وسايل ارتباط جمعي مخاطبان ،دانش مرتبط باا سابک

دسته از افراد گستردهتر ميگردد ( .)Turow, 2009:167بر اساس

زندگي سالمت محور منان را متأثر ميسازند.

اين فرضيه ،يکي از مثار كاربرد وسايل ارتباط جمعي در زميناۀ
اطالعات سالمت ،ايجااد و تقويات شاکان در حاوزۀ داناش

فرضیات تحقیق

سالمت است .من چنان كاه داوسان 6در مطالعاۀ خاود ااهاار

فرضيۀ " :6احساس نياز به راهنمايي" در زميناۀ رفتاار مارتبط

ميدارد؛ افراد طبقات بااال و متوساط بيشاتر تمايال دارناد تاا

با سالمت به واسطۀ ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي ،دانش

روشهاي مراقبت بهداشتي پيشگيراناه را از مناابص اطالعااتي

مرتبط با سبک زندگي سالمت محور مخاطبان را تحات تاأثير

گوناگون اقتباس نمايند و سبک زندگيشان را با منها ساازگار

قرار ميدهد.

 .)Dawson,همسو با فرضيۀ شکان مگاهي

فرضيۀ " : 2موقعيت اجتماعي -اقتصاادي" مخاطباان باه

در حوزۀ سبک زندگي ،كاكرهام مدلي نیري از سبک زنادگي

واسطۀ احساس نياز باه راهنماايي در زميناۀ رفتاار مارتبط باا

سالمت محور اراهه كرده است كه در من مت يرهااي سااختاري

سالمت ،ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي را تحت تأثير قرار

(به ويوه شرايط اجتماعي -طبقاتي) ،زمينه و شرايط اجتمااعي

ميدهد.

سازند

(1989:15-25

Dawson

1
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فرضيۀ " :5موقعيت اجتمااعي -اقتصاادي" مخاطباان باه

فرضيۀ " :1ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي" از ساوي

واسطۀ ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعاي ،داناش مارتبط باا

مخاطبان ،دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محاور مناان را

سبک زندگي سالمت محور را تحت تأثير قرار ميدهد.

تحت تأثير قرار ميدهد.

موقعيت اجتماعي-
دانش مرتبط با

+

سبک زندگي

+

سالمت محور

+

+
ميزانكاربرد

وسايلارتباطجمعي

اقتصادي
+

+

احساس نياز به
راهنمايي

مدل نظری و مفهومی تحقیق

روش تحقیق

همچنين روش نمونهگيري در تحقيق حاضر نمونهگياري

در پووهش حاضر از روش كمّاي و پيماايش در زميناۀ تاأثير

خوشهاي چند مرحلهاي است؛ بدين معني كه شهر كرمانشاه به

رسانههاي جمعي بر دانش مرتبط باا سابک زنادگي ساالمت

مناطق شش گانه (شهرداري) تقسيم شده و متناسب با جمعيت

محور استفاده شده است .اين پووهش از جملۀ انوا مطالعات

منها ،محلههايي انتخاب و از هر محله ،خاناههاا باه صاورت

كاربردي است كه نتايج من ميتواند به عملکرد بهتر در جهات

تصادفي سيستماتيک انتخاب گرديدهاناد .در نهايات جمعااً از

ارتقا سالمت جامعه كمک كند .واحد تحليال در ايان تحقياق

كل شهر كرمانشاه  62محله انتخاب شده است.

فرد است كه با مطالعۀ تعداد  144نفر از افاراد جامعاۀ ممااري

تعريف مفاهيم اصلي پووهش نيز به شرح زير است :

(با جمعيت  215174نفر بر اساس ممارگيري ساال  ،)6594در

دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور  :در تعريف سبک

دستۀ مطالعات پهنانگر قرار ميگيرد .هماانگوناه كاه گذشات

زندگي سالمت محاور ،شااخصهااي ايان سابک از زنادگي

دليل انتخاب افراد 14ساال باه بااال در شاهر كرمانشااه باراي

كنش هاايي در ارتبااط باا عاادات غاذايي ،نوشايدني ،سايگار

مطالعه ،اوالً ابتالي بيشتر اين بخش از جمعيت به بيماريهااي

كشيدن ،ورزش ،شرايط استرسزا ،استراحت كاافي ،بهداشات

مزمن حاصل از سبک زندگي ناسالم و در ثااني افازايش نار

فردي و ديگر رفتارهاي مرتبط باا ساالمت اسات .در تحقياق

مرگ و مير منان ،در مقابل كاهش نر مرگ و ميار ناوزادان و

حاضر مت ير دانش مرتبط باا سابک زنادگي ساالمت محاور،

كودكان است كه اين دو رويداد ،در پي «گذار سالمتي» جوامص

اشاره به ميزان مگاهي فرد در زمينۀ شاخصهااي ماذكور دارد

امروزي اتفاق افتادهاند .حجم نمونه در اين تحقيق باا اساتفاده

كه با استفاده از پرسشنامهاي (پيوسات) متشاکل از  62گوياه،

از فرمول كوكران (خطاي  581 )4/43نموناه باه دسات مماده

سنجيده شده است.

است كه جهت اطمينان بيشتر ،تعداد پرسشنامههاي به كار رفته
در تحليل را  144مورد قرار دادهايم:

موقعيت اجتماعي -اقتصادي  :موقعيت اجتماعي ،مقاام و
موضعي است كه يک فرد در ياک جامعاه و در زمااني معاين
اش ال ميكند .هر موقعيت اجتماعي -اقتصاادي باا نمادهاا ياا
نشانههايي مشخص ميشود كه موجب تمايز و برتري فارد ياا
گروهي نسبت به سايرين ميشود (بيارو .)576 : 6511 ،سانجش

وسايل ارتباط جمعي ،موقعيت اجتماعي – اقتصادي مخاطبان و برجستهسازي دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور

اين مفهوم ،با  8پرساش درباارۀ ميازان درمماد و هزيناههااي

83

مطلوبي برخوردار است.

خانوار ،تحصيالت ،وضعيت ش لي و  ...صورت گرفتاه اسات

همچنين در اين تحقيق ،باي سانجش پاياايي گوياههااي

(هريک در دامنهاي از امتياز صفر تا پنج) .بر اين اساس ،افاراد

احساس نياز به راهنمايي در زميناۀ رفتاار ساالمت ،از مزماون

مورد مطالعه ،در قالب پنج طبقۀ پاايين ،متوساط روباه پاايين،

ملفاي كرونبا استفاده شده است .مقدار ملفاي به دست مماده،

متوسط ،متوسط روبه باال و باال دستهبندي شدهاند.
احساس نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتار مرتبط با سالمت:

پ

از دو پيش مزمون و حذن و اصالح گويهها (با تعاداد 8

گويه)  4/966است.

نياز به راهنمايي ،اشاره به احساس فرد در ماورد لازوم كساب

نتايج توصيفي تحقياق  :در ايان پاووهش از  144نموناۀ

دارد .بر اساس توضايح ماک

مماري مورد مطالعه 227 ،نفر مرد ( 31/8درصد) و 675نفر زن

كامبز و ويور ،مت ير احساس نياز به راهنمايي در زميناۀ رفتاار

( 15/2درصد) بودهاند .همچنين  87/2درصد از جمعيت نمونه

مرتبط با سالمت ،بر پايۀ دو عامل ربط اطالعات رفتار سالم و

متأهل و  62/8درصد مجرد هستند .از لحاظ قوميتي  83درصد

درجۀ بيخبري از موضو با  8گويه سنجيده شده اسات .هار

از نمونۀ ممااري داراي قوميات كارد 62 ،درصاد فاارس2/2 ،

يک از اين گويهها در قالب طيفي با پنج ساطح اصاالً ،خيلاي

درصد لر و  4/8درصد تر

هساتند .جمعيات ماورد مطالعاۀ

كم ،كم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد قرار دارند.

تحقيق در  8گروه سني دستهبندي شدهاند كه پايينترين گاروه

اطال در زمينۀ موضوعي خا

ميزان كاربرد رسانهاي  :اين مت يار را مايتاوان باا ساطح
استفادهاي كه مخاطبان از وسايل ارتباط جمعي دارند ،تعرياف

سني  14-11سال و باالترين گروه سنّي افراد  74سال باه بااال
هستند.

كرد .در اين تحقيق ميازان كااربرد رساانهاي در زميناۀ كساب

مت ياار كاااربرد رسااانهاي  :بااراي ارزيااابي مياازان كاااربرد

اطالعات سالمت ،با پرسشهايي دربارۀ ساطوح اساتفاده از 1

رسانهاي از  1گويه در سطح اندازهگيري رتباهاي ،باهصاورت

وسيلۀ ارتباطي (تلويزيون ،راديو ،اينترنات ،روزناماه ،مجلاه و

طيفي  1قسمتي استفاده شده است .حداقل نمارۀ كساب شاده

كتاب) ،در قالب طيف ليکرت و پنج سطح اصالً ،خيلاي كام،

توسااط شااهروندان  14سااال بااه باااالي كرمانشاااهي ،صاافر و

كم ،متوسط ،زياد و خيلاي زيااد ،ماورد سانجش قارار گرفتاه

حداكثر نمرۀ كسب شده  29ميباشد .ميانگين نمرات براي اين

است.

شهروندان  8/63از  54نمره است كه نشان ميدهد ايان افاراد

در پووهش حاضر اعتبار گويههاي مت ير دانش مارتبط باا

در كسب اطالعات سالمت ،در سطح كمي از وساايل ارتبااط

سبک زندگي سالمت محور (جدول پيوست) باا روش اعتباار

جمعي ،اساتفاده كاردهاناد .باا تفکياک دو دساته رساانههااي

صااوري مااورد ساانجش قاارار گرفتااه اساات .باار اياان اساااس

الکترونيک (راديو و تلويزيون) و رسانههاي چااپي (روزناماه،

پرسشنامۀ دانش مرتبط با سبک زندگي ساالمت محاور ماورد

مجله ،كتاب و اينترنت) از يکديگر ،اين نتيجه به دسات مماده

تأييد تعدادي از پزشاکان متخصاص ،عماومي و نياز اساتادان

است كه ميزان كاربرد رسانههاي الکترونيک با ميانگين ( 5/9از

دانشگاهي است .در سنجش روايي پرسشنامه نيز محققان ،طي

 2گويه) و رسانههاي چاپي با ميانگين ( 1/28از  1گوياه) ،باه

دو مرحله من را در ميان  34نفر از شهروندان كرمانشااهي ،باا

ترتيب در سطوح كم و بسيار كمي قرار دارند.

از  34روز) ،توزياص كارده،

مت ير دانش مرتبط با سبک زنادگي ساالمت محاور  :در

ثبت مدرس و مراجعۀ دوباره (پ

با محاسابۀ همبساتگي ،ميازان رواياي من را  4/878باه

سنجش مت ير دانش مرتبط با سبک زندگي ساالمت محاور از

دست موردهاند .با توجه به اينكه همبساتگي حاصاله بايش از

 62گويه استفاده شده است .حداقل نمرۀ كساب شاده توساط

 4/83است ،مي تاوان گفات كاه سانجۀ ماورد نیار از پاياايي

شهروندان  14سال به بااالي كرمانشااهي در ايان مزماون  6و

س
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حداكثر نمرۀ كسب شده  ،62ميانگين نمارات نياز  1/9اسات.

ضريب همبستگي بين مت يرهاي مستقل و مت ير وابسته 4/145

اين امتياز ،نشاندهندۀ من است كه ميزان دانش مرتبط با سابک

است كه نشاندهندۀ همبستگي نسبتاً قوي است .مقدار ضريب
2

زندگي سالمت محور اين شهروندان در سطح متوساطي قارار

تعيين تعديل شده نيز با رقم  4/538نشان ميدهاد كاه 53/8

دارد.

درصد از كل ت ييرات دانش مرتبط با سابک زنادگي ساالمت
مت ير موقعيت اجتماعي -اقتصادي  :اين مت يار توساط 8

گويه سنجيده شده اسات .حاداقل نمارۀ كساب شاده توساط
شهروندان  14سال به باالي كرمانشاهي ،در اين پرسشنامه  7و
حداكثر نمرۀ كسب شده  58است .ميانگين نمرات نياز 24/68
است .بر اين اساس ميتوان گفت كه بيشتر افراد مورد مطالعاۀ

محور ،وابسته به مت يرهاي مستقل است .
جدول  -1ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
مدل

همبستگی

ضریب

ضریب

خطای

دوربین-

()R

تعیین

تعیین

معیار

واتسون

تعدیل

برآورد

تحقيق از موقعيت اجتمااعي -اقتصاادي متوساطي برخاوردار
هستند.
مت ير احساس نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتاار مارتبط باا

شده
6

4/145

جدول  -2آمارههای توصیفی

سالمت  :اين مت ير توسط  8گوياه ماورد سانجش قرارگرفتاه

متغیر

است .حداقل نمرۀ كسب شده توسط شهروندان كرمانشاهي 2
و حداكثر نمرۀ كسب شده  14است .ميانگين نمرات نيز 22/7
است .با دستهبندي افراد در پنج سطح بسيار ضعيف ،ضاعيف،
متوسط ،زياد و بسيار زياد ،از نیر احساس نياز باه راهنماايي،
ميتوان گفت كه بيشتر جمعيت ماورد مطالعاۀ تحقياق ،حا
نياز به راهنمايي زيادي در زمينۀ رفتار مرتبط با سالمت دارند.
نتايج استنباطي تحقيق  :براي بررسي فرضايات پاووهش،
از سه مرحله تحليل رگرسيون چند مت يره استفاده شده اسات.
در هر ياک از ايان مراحال ،تاأثير مجموعاهاي از مت يرهااي
مستقل بر مت ير وابسته مورد مزمون قرار مايگيارد و در پاياان
عالوه بر مزمون فرضيات ،باا اساتفاده از ضارايب رگرسايوني
اسااتاندارد شااده ( )Betaماادل نیااري تحقيااق تحلياال مسااير

6

ميشود و مدل تجربي من استخرا ميگردد.

4/515

4/538

2/231

6/985

انحراف

میانگین

N

استاندارد
دانش مرتبط با سبک زنادگي ساالمت
محور
كاربرد وسايل ارتباط جمعي
موقعيت اجتماعي -اقتصادي
احساس نياز به راهنمايي

1/92

2/86

144

8/63
24/68
22/11

1/62
1/89
9/27

144
144
144

با توجه به معنيداري  )73/541( Fدر جدول  ،5با ساطح
خطاي كوچکتر از  ،4/46نتيجه ميگيريم كه مادل تحقياق باا
چنين تركيبي ،مدل خوبي باوده اسات و مجموعاه مت يرهااي
مستقل قادرند به خوبي ت ييرات دانش سبک زنادگي ساالمت
محور را تبيين كنند.
جدول  -3تحلیل واریانس برای بررسی معنیداری سطح تبیین تغییرات
توسط كاربرد وسایل ارتباط جمعی ،احساس نیاز به راهنمایی و
موقعیت اجتماعی -اقتصادی

در مرحلۀ اول از تحليال رگرسايون چناد مت ياره ،مت يار
وابسته ،دانش مرتبط با سبک زندگي ساالمت محاور اسات و
مت يرهاي مستقل نيز عبارتند از  :ميزان كاربرد وساايل ارتبااط
جمعي ،احساس نياز به راهنماايي در زميناۀ رفتاار مارتبط باا
سالمت و موقعيت اجتماعي -اقتصادي .بر اساس نتايج ،مقدار
Path Analysis

1

مدل
رگرسيون
باقيمانده
كل

مجموعه

درجه

مربع

مربعات

آزادی

میانگین

5
591
599

585/591
3/496

6634/687
2461/494
5611/277

F

73/541

معناداری
4/444

Adjusted R-Square

2
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باار اساااس نتااايج تحلياال (جاادول  )1اثاار مماااري همااۀ

زندگي سالمت محور افراد به ميزان  4/556انحران اساتاندارد

مت يرهاي مستقل معنيدار است .ضامن منكاه ميازان كااربرد

ارتقا خواهد يافات .ضارايب تاأثير ديگار مت يرهااي مساتقل

وسايل ارتباط جمعي با ضريب  4/556بيشترين اثر را بر مت ير

عبارتند از  :احساس نيااز باه راهنماايي باا ضاريب  4/219و

وابسته دارد .يعني با افزايش يک انحران اساتاندارد در مت يار

موقعيت اجتماعي -اقتصادي با ضريب . 4/613

ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعاي ،داناش مارتبط باا سابک
جدول  -4ضرایب تأثیر رگرسیون جزئی و رگرسیون جزئی استاندارد شده
ضرایب استاندارد

ضرایب

نشده

استاندارد شده

مدل()1
B

t

معناداری

()Beta

انحراف
معیار

(مقدار ثابت)
مياازان كاااربرد وسااايل ارتباااط
جمعي
احساس نياز به راهنمايي
موقعيت اجتماعي -اقتصادي

2/142
4/632

4/582
4/422

4/556

1/841
1/823

4/444
4/444

4/471
4/417

4/463
4/468

4/219
4/613

1/982
5/111

4/444
4/444

در مرحلۀ دوم از تحليل رگرسايون چناد مت ياره ،اثار دو

كه مدل موجاود ،باا چناين تركيباي از مت يرهاا ،تبياين كننادۀ

مت ير موقعيت اجتماعي -اقتصادي و احساس نياز به راهنمايي

مناسبي براي ت ييرات مت ير ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي

در زمينۀ رفتار سالمت بر ميزان كاربرد وسايل ارتبااط جمعاي

است .

بررسي ميشود .براساس نتايج مزمون (جادول  ،)3همبساتگي
( )4/315بين مت يرهاي مستقل و وابسته متوسط است .ضريب

جدول  -6تحلیل واریانس برای بررسی معنیداری سطح تبیین تغییرات

تعديل شده ( )4/561نيز گوياي من است كاه  56/1درصاد از

توسط موقعیت اجتماعی -اقتصادی و احساس نیاز به راهنمایی

ت ييرات ميزان كاربرد وساايل ارتبااط جمعاي ،وابساته باه دو
مت ير مستقل ذكر شده در اين معادله است.
جدول  -5ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
مدل

رگرسيون
باقيمانده
كل

مربعات

آزادی

میانگین

1712/152
64245/413
61913/197

2
597
599

2576/561
23/744

92/218

4/444

همبستگی

ضریب

ضریب

خطای

دوربین-

بنابر جدول  ،7هر دو مت ير مستقل وارد شاده بار ميازان

()R

تعیین

تعیین

معیار

واتسون

تعدیل

برآورد

كاااربرد وسااايل ارتباااط جمعااي ،از تااأثير مماااري معناايداري

4/315

4/567

4/561

3/474

برخوردارند .البته احساس نياز به راهنمايي باا ضاريب ، /173

شده
6

مدل

مجموعه

درجه

مربع

F

معناداری

6/728

تأثير بيشتري دارد بدين معناي كاه باا افازايش ياک انحاران
استاندارد در احساس نياز به راهنمايي در بين مخاطبان ،ميازان

مقدار مزمون  )92/217( Fدر اين تحليل ،با سطح خطااي

كاربرد وساايل ارتبااط جمعاي  4/173انحاران اساتاندارد در

كوچکتر از  ،4/46معنادار است .نتيجۀ مزمون نشان مايدهاد

جهات مثبات ت يياار مايكنااد .ضاريب تااأثير مت يار موقعياات
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مستقل خود ميتواند از ت ييرات مت ير وابسته اراهه دهد .

اجتماعي -اقتصادي نيز  4/612است .
جدول  -7ضرایب تأثیر رگرسیون جزئی و رگرسیون جزئی استاندارد

جدول  -9تحلیل واریانس برای بررسی معنیداری سطح تبیین تغییرات

شده
مدل ()1

ضرایب استاندارد

ضرایب

نشده

استاندارد

B

(مقدار
ثابت)
موقعيت
اجتماعي-
اقتصادي
احساس
نياز به
راهنمايي

توسط متغیر مستقل

انحراف

شده

معیار

()Beta

-6/835

4/831

4/611

4/416

4/612

4/565

4/454

4/173

t

سطح

مدل

-2/676

4/456

5/311

4/444

64/538

4/444

رگرسيون
باقيمانده
كل

6
598
599

1269/965
28661/177
51551/594

1269/965
74/111

88/413

معناداری
4/444

بر اسااس جادول  64تاأثير مت يار موقعيات اجتمااعي-
اقتصادي بر مت ير احساس نياز باه راهنماايي در زميناۀ رفتاار
مرتبط با سالمت ،با ضاريبي معاادل  ،4/121از لحااظ ممااري
معنادارست .

مت ير موقعيت اجتماعي -اقتصادي و احساس نياز به راهنمايي
در زمينۀ رفتار سالمت مورد مزمون قرار گرفته اسات .ضاريب

جدول  -11ضریب تأثیر رگرسیونی متغیر موقعیت اجتماعی -اقتصادی
بر متغیر احساس نیاز به راهنمایی رفتار سالمت
مدل ()1

همبسااتگي در اياان مرحلااه ( )4/121نشاااندهناادۀ همبسااتگي
متوسط در بين مت يرهاست .ضريب تعيين تعديل شده نياز باه
مقدار  ،4/679گوياي وابستگي  67/9درصدي ت يير در مت يار
احساااس نياااز بااه راهنمااايي بااه مت ياار موقعياات اجتماااعي-
اقتصادي است .
جدول  - 8ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطۀ
متغیر مستقل با متغیر وابسته

ضرایب استاندارد

ضرایب

نشده

استاندارد

B

(مقدار ثابت)
موقعيت
اجتماعي-
اقتصادي

66/495
4/375

انحراف

شده

معیار

()Beta

6/542
4/416

4/121

t

سطح
معناداری

8/324
9/585

4/444
4/444

فرضيۀ  : 6احسااس نيااز باه راهنماايي ،كااربرد وساايل
ارتباطجمعي و دانش مرتبط با سبک زندگي ساالمت محاور :

همبستتتگی

ضتتریب

ضتتریب

خطتتای

دوربتتین-

من گونه كه در تحليل رگرسيون چناد مت ياره گذشات ،مت يار

()R

تعیین

تعیتتتین

معیتتتار

واتسون

تعتتدیل

برآورد

احساس نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتار مرتبط باا ساالمت باا

4/121

4/686

4/679

8/143

ضااريبي معااادل ( 4/173سااطح معناااداري =  ،)4/444مياازان

شده
6

مربعات

آزادی

میانگین

معناداری

در مرحلۀ سوم تحليل رگرسايون چناد مت ياره ،تاأثير دو

مدل

مجموعه

درجه

مربع

F

6/962

كاربرد وسايل ارتباط جمعي را در جهتي مثبات ،تحات تاأثير
قرار مي دهد .از سوي ديگر مت ير ميزان كاربرد وسايل ارتبااط

در اين مرحله نياز مقادار مزماون  )88/413( Fدر ساطح

جمعي نيز ،خود با ضريب ( 4/556سطح معنااداري = )4/444

خطاااي كوچااکتاار از  4/46معنااادار اساات .منچااه اسااتنتا

بر دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور تأثيرگذار است؛

ميگردد ،تبيين مناسبي است كه اين مدل باا اساتفاده از مت يار

بدين معني كه با هر واحد ت يير در احساس نياز باه راهنماايي
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شهروندان  14سال به باالي كرمانشاهي ،ميزان كااربرد وساايل

را در جهت مثبت ،تحت تأثير قرار ميدهد .بر ايان اسااس باا

ارتباط جمعي منان  4/173واحد ت يير نموده و هر واحد ت يير

احتساب ضريب تأثير كاربرد وسايل ارتبااط جمعاي ()4/556

در ميزان كاربرد وسايل ارتبااط جمعاي نياز باه مقادار 4/556

بر مت ير دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور ،ميتاوان

واحد داناش مارتبط باا سابک زنادگي ساالمت محاور ايان

ااهااار داشاات كااه هاار واحااد ت يياار در موقعياات اجتماااعي-

شهروندان را در جهت مثبت ت يير ميدهد .نتيجه منكاه تاأثير

اقتصادي شهروندان كرمانشاهي ،بهواسطۀ ميزان كاربرد وسايل

مت ير احساس نياز به راهنمايي بواساطۀ ميازانكااربرد وساايل

ارتباط جمعي ،با ضريب  4/626دانش مرتبط با سبک زنادگي

ارتباط جمعي بر دانش مرتبط با سبک زندگي ساالمت محاور

سالمت محور منان را ت يير ميدهد (تأييد فرضيه).
فرضيۀ  : 1ميزان كاربرد وسايل ارتبااط جمعاي و داناش

 4/637واحد در هر يک واحد ت يير است (تأييد فرضيه).
فرضيۀ  : 2موقعيت اجتماعي -اقتصادي ،احساس نياز باه

مرتبط با سبک زندگي سالمت محور :مت ير داناش مارتبط باا

راهنمايي و ميزان كاربرد وساايل ارتبااط جمعاي  :بار اسااس

سبک زندگي سالمت محور ،باه طاور مساتقيم از ساه مت يار

نتااايج تحلياال رگرساايون چنااد مت يااره ،موقعياات اجتماااعي-

مستقل ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي ،موقعيت اجتماعي-

اقتصادي شهروندان  14سال به باالي كرمانشااهي باا ضاريب

اقتصادي و احساس نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتار مارتبط باا

رگرسيون ( 4/121سطح معناداري =  )4/444بر احسااس نيااز

سالمت ،با ضرايب گوناگوني تاأثير مايپاذيرد .ضاريب تاأثير

به راهنماايي مناان در زميناۀ رفتاار مارتبط باا ساالمت تاأثير

ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي بر اين مت ير معاادل 4/556

ميگذارد .احساس نيااز باه راهنماايي نياز باا ضاريب 4/173

(سطح معناداري =  )4/444است .اين ضريب نشااندهنادۀ من

(سااطح معناااداري =  ،)4/444مياازان كاااربرد وسااايل ارتباااط

است كه با هر واحد ت ييار در ميازان كااربرد وساايل ارتبااط

جمعي را تحت تأثير قرار ميدهد .به عبارت ديگر ،هم جهات

جمعي ،در باين شاهروندان  14ساال باه بااالي كرمانشااهي،

با هر واحد ت يير در موقعيت اجتماعي -اقتصاادي شاهروندان

 4/556واحد دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محور مناان

 14سال به باالي كرمانشاهي 4/121 ،واحد در احساس نياز به

در جهتي مثبت ت يير خواهد يافت (تأييد فرضيه).

راهنمايي منان ت يير ايجاد خواهد شاد و هار واحاد ت ييار در
احساس نياز به راهنمايي 4/173 ،ت يير در ميزان كاربرد وسايل

تحلیل مسیر

ارتباط جمعي منها را به همراه خواهد داشت .بر ايان اسااس

پ

ميتوان بيان داشت با هر واحد ت يير در موقعيات اجتمااعي-

مي توان عالوه بر ترسيم جدول تأثيرات مستقيم ،غير مستقيم و

اقتصادي شهروندان باه واساطۀ احسااس نيااز باه راهنماايي،

كل مت يرهاي مستقل بر مت يار وابساتۀ تحقياق ،مادل تجرباي

 4/242واحد در ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعاي ت ييار در

پووهش را نيز با استفاده از تحليل مسير به مزمون گذاشت :

جهتي مثبت ايجاد ميشود (تأييد فرضيه).

از انجاام مراحال تحليال رگرسايون چناد مت ياره ،حاال

همانگونه كه در جدول  66ممده اسات ،مت يار احسااس

فرضيۀ  : 5موقعيت اجتماعي -اقتصادي ،كاربرد رساانهاي

نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتار مرتبط با ساالمت باا اثار كال

و دانش مرتبط با سبک زنادگي ساالمت محاور  :بناابر نتاايج

 ،4/141بيشترين تأثير را در بين مجموعه مت يرهاي مستقل بار

تحلياال رگرساايون چنااد مت يااره ،مت ياار موقعياات اجتماااعي-

مت ير وابستۀ نهايي (دانش مارتبط باا سابک زنادگي ساالمت

اقتصادي به طور مستقيم با ضريب ( 4/612سطح معنااداري =

محور) دارد س

موقعيت اجتمااعي -اقتصاادي باا اثار كال

 )4/444و به طور غيرمستقيم باا ضاريب ( 4/242باه واساطۀ

 4/592و ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي با اثر كال 4/556

احساس نياز به راهنمايي) ،ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعاي

از بيشترين تأثير معنادار برخوردار هستند.
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جدول  -11تأثیرات مستقیم ،غیر مستقیم و كل متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر كل
نام متغیر
4/556
اااااا
ميزان كاربرد وساايل ارتبااط 4/556
جمعي
4/592
4/227
موقعيت اجتماعي -اقتصادي 4/613
4/141
4/637
4/219
احساس نياز به راهنمايي

مدل تجربي حاصل از تحليل مسير و ضرايب رگرسايوني
معنادار در پووهش به شکلي است كه در ذيل ممده است :

موقعيت اجتماعي-
1/165

دانش مرتبط با
سبک زندگي

1/331

سالمت محور

1/249

1/162

ميزانكاربرد
وسايلارتباطجمعي

اقتصادي
1/426

1/475

احساس نياز به
راهنمايي

مدل تجربی تحقیق

( ،)6972راجرز و ديرينا

نتیجه

( ،)6988كاورت لنا

و گالدياز

همزمان با پيشرفت در ابعاد گوناگون زندگي بشاري و «گاذار

اينگل لن

در سالمتي» ،بسياري از بيماريها و عوامل خطرمفريني كاه در

ميتوان ااهار داشت كه نمايشهاي رسانهاي ،باا جهاتدهاي

گذشته خيل عیيم جمعيت را تهديد ميكردند ،تحات كنتارل

افکار عمومي و مهام تلقاي نمايانادن منچاه را كاه توصايف

بيشتر قرار گرفتهاناد .اگرچاه ايان تحاول در عرصاۀ ساالمت

ميكنند ،با اطمينان قابل توجهي مخاطبان را بر مبناي محتاواي

توانسته است بر بهبودكيفيت زندگي بيفزايد اما بايد دانست كه

خود تحت تأثير قرار ميدهند .لاذا رساانههاا ايان تواناايي را

انسان امروزي با اناوا جديادتر و پايادارتري از بيمااريهاا،

دارند كه شاخصهاي سبک زندگي سالم و لزوم اخذ منهاا را

تحت عنوان بيماري هاي مزمن يا غيرواگير دسات باه گريباان

براي مخاطبان برجسته سازند .با برجستهسازي سابک زنادگي

از ابتال تا پايان عمر همدم و جزهي از زنادگي او

سالمت محور ،وسايل ارتباط جمعي منچه را كه مخاطب بايد

محسوب ميگردند .بر اين اساس اخذ رهياافتي تاازه در قباال

به من فکر كند ،بداند و احسااس نماياد ،تعياين مايكنناد .در

تندرستي و داشتن سبک زنادگي ساالمت محاور ،فارد را در

پووهش حاضر طي مدل اراهه شده و نتايج حاصال از تحقياق

مقابل بسياري از اين بيماريها ايمن ميسازد .در برخاورداري

نیريات باال تأييد گرديد و نشان داده شد كاه وساايل ارتبااط

از سبک زندگي سالمت محور كه اشاره باه مساؤوليت فاردي

جمعااي (شااامل تلويزيااون ،راديااو ،روزنامااه ،مجلااه ،كتاااب و

در قبال بهداشت و تندرستي دارد ،اطالعات سالمت ميتواناد

اينترنت) قادرند با برجستهسازي دانش مرتبط با سبک زنادگي

نقش مهمي را براي شخص جستجوگر ايفاا نماياد .از جملاۀ

سالمت محور ،ميزان مگاهي و شناخت شهروندان  14سال باه

منابص كسب اطال در اين حوزه ،وسايل ارتباط جمعي هساتند

باالي كرمانشاهي را در زمينۀ رفتارهاي مرتبط با اين سابک از

كه به عنوان جزء قدرتمنادي از جامعاۀ مادني ،مايتوانناد باا

زندگي ارتقا دهند .البته از منیار ماک كاامبز و وياور ،وقاو

مموزش و اطال رسااني ،داناش مخاطباان را در زميناه سابک

برجستهسازي دانش مرتبط با سبک زندگي سالمت محاور در

زندگي سالمت محور تحت تأثير قرار دهند.

بين مخاطبان وسايل ارتباط جمعي ،از جهت احساس نيااز باه

است كه پ

بر اساس نیريات متفکراني همچاون ماک كاامبز و شااو

( ،)6935در حاوزۀ تاأثير وساايل ارتبااط جمعاي،

راهنمايي نميتواند يکسان اتفاق افتد .بار ايان اسااس ،هماان
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گونه كه در يافتههاي تحقيق نيز اثبات گرديد ،هرچاه نيااز باه

اسااتفاده از رسااانههاااي چاااپي و نيااز الکترونيااک در كسااب

راهنمايي در زمينۀ رفتار مرتبط با ساالمت در باين شاهروندان

اطالعات سالمت.

 14سااال بااه باااالي كرمانشاااهي بيشااتر باشااد ،افااراد اثاار
برجستهسازي رسانهاي در ارتباط باا داناش مارتبط باا سابک

منابص

زندگي سالمت محور را بيشتر پذيرفته و دانش بيشتري كسب

احاادزاده ،ا .)6596( .رسااانه و سااالمت ،مركااز ممااوزش و

نياز باه راهنماايي

پووهش همشهري 25 ،اسفند ،به مدرس زير:

مي نمايند .همچنين مخاطبان از جهت ح

در زمينۀ رفتار مرتبط با سالمت نيز يکسان نيساتند .مبتناي بار

. http://www.hamshahritraining.ir/news-3624.aspx

چارچوب نیري (به وياوه فرضايۀ شاکان مگااهي) و نياز در

جااوادي ،م.؛ كريمااي ،س .و جعفاارزاده ،ن« .)6594( .بااار

تأييد مطالعۀ داوسن ( ،)6989نتاايج تحقياق نشاان داده اسات

اقتصادي و هزينههاي سالمت ناشي از بيماريهااي

شهرونداني كه از لحاظ موقعيت اجتماعي -اقتصاادي باا هام

مزمن در ايران و جهان» ،مديريت اطالعات سالمت

اختالن دارند ،هم در ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و

(ويااوه نامااۀ اقتصاااد سااالمت) ،دورۀ  ،8ش ،7

هم در ميزان در ح

نياز به راهنمايي در زمينۀ رفتار مرتبط

با سالمت متفاوت هستند .به عبارت ديگر در باين شاهروندان
 14سال به باالي كرمانشاهي ،كساني كه از موقعيت اجتماعي-
اقتصادي باالتري برخوردارند ،از يک ساو نيااز باه راهنماايي
بيشتري در زمينۀ رفتار مرتبط با سالمت را در خاود احسااس
مينمايند و از سوي ديگر ميزان كاربرد رساانهاي مناان بيشاتر
است .اين تفاوتها نيز تفاوت در بهرهمندي از داناش مارتبط
با سبک زندگي سالمت محور را به دنبال دارد؛ افرادي كاه در
موقعيت اجتماعي -اقتصادي باالتري قرار گرفتهاناد ،از داناش
بيشتري در زميناۀ سابک زنادگي ساالمت محاور برخاوردار
هستند.

رضويطوسي ،م.؛ مذرهمايون ،ر.؛ ياهک ،س .و غالميپاور ،ا.
(« .)6592برساخت پيامهااي ساالمت پزشاکي در

رسانه و تأثير من بر مگاهي مردم» ،فصالنامه اخاالق
زيستي ،سال  ،5ش ،8

. 77-15

سيل .)6587( . ،رسانه و سالمتي ،ترجمه :ناصر بلي  ،تهران:
دفتر پووهشهاي راديو.
سورين جي .و تانکارد ،ديليو .)6581( .نیريههااي ارتباطاات،
تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
قاسمي ،و.؛ رباني ،ر.؛ ربانيخوراسگاني . ،و عليزادهاقادم ،م.
(« .)6587تعيين كننده هاي سااختاري و سارمايه اي

ساابک زناادگي سااالمت محااور» ،فصاالنامۀ مساااهل

پیشنهادی كاربردی
راهکارهاي حاصال از نتاايج تحقياق عبارتناد از  )6 :تمركاز
بيشتر بر اراهه و توضيح مؤلفههاي سبک زندگي سالمت محور
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پیوست  :پرسشنامه آگاهی از دانش مرتبط با سبک زندگی سالمت محور
ردیف
6

متن سؤال
كشيدن سيگار ،احتمال ابتال به كداميک از بيماريهاي زير را با شدت بيشتري افزايش ميدهد ؟
الف) سرطان معده

2

ب) سرطان خون

) سرطان ريه

عمدهترين مثار مصرن زياد نوشابههاي گازدار ،كداميک از موارد زير است ؟
الف) پوكي استخوان

5

د) سرطان لوزالمعده

ب) چاقي

د) همۀ موارد

) سوء ت ذيه

استحکام استخوان ،سالمت پوست و كاهش خطر اباتال باه پاوكي اساتخوان در ساالمندي از فواياد
مصرن كداميک از موارد زير است ؟
ب) مصرن به اندازۀ سبزيجات

الف) مصرن به اندازۀ ميوه
) مصرن به اندازۀ پروتئين
1

كداميک از فعاليتهاي زير ،در مينده احتمال ابتالي فرد به بيماري ديابت را كاهش ميدهد ؟
الف) كنترل وزن

3

ب) مصرن كم شيريني
ب) روغن حيواني جامد

ب) بيماريهاي رواني(همچون شيزوفرني)

) سرطانها (به ويوه سرطان روده)

د) همۀ موارد

مصرن زياد نمک ،احتمال ابتال به چه بيماريهايي را افزايش ميدهد ؟
الف) بيماريهاي دستگاه گوارش

ب) بيماري ديابت

) بيماري ه اتيت
8

) روغن گياهي مايص

د) كرۀ گياهي

كمبود ويتامين  Dدر بدن ،با افزايش احتمال ابتال به كداميک از انوا بيماريها در ارتباط است ؟
الف) انوا ديابت (نو  6و )2

7

) غذاهاي كم چرب

د) همۀ موارد

مصرن كداميک از انوا چربيهاي زير براي سالمت شما بهتر است ؟
الف) روغن گياهي جامد

1

د) مصرن به اندازۀ لبنيات

د) بيماري قلبي-عروقي

فشار عصبي و استرس طوالني مدت در زندگي افراد چه پيامادهايي را مايتواناد باراي مناان داشاته
باشد؟
الف) بيماري ه اتيت نو

ب) بيماريهاي قلبي

B

) مسيب داهم به كبد و سلولهاي م ز
9

د) سرطان خون

در بين رفتارهاي سالمت كداميک از موارد زير مي تواند نقش مهمتري در حفظ سالمت فارد داشاته
باشد؟
الف) داشتن برنامۀ ورزشي منطم
) مصرن به اندازۀ ميوه و سبزي

64

د) داشتن ر يم غذايي خا

پيشگيري از سرطان و بيماريهاي قلبي از فوايد مصرن كداميک از موارد زير است ؟
الف) پروتئينها

66

ب) مصرن غذاهاي پركالري

ب) سبزيجات

مهمترين عامل محافیت از سرنشينان خودرو به هنگام تصادفات رانندگي چيست ؟
الف) توجه و دقت سرنشين به هنگام تصادن
) انتقال سريص به مراكز درماني

62

) روغن گياهي مايص

د) غذاي پركالري

ب) مجهز بودن خودرو به كيسۀ هوا
د) بستن كمربند ايمني

از دست دادن حافیه ،مسيب داهمي به كبد و اختالل در سيستم عصبي ،از عوارض ناشي از كاداميک
از رفتارهاي زير است ؟
الف) مصرن سيگار
) مصرن مشروبات الکلي

ب) مصرن زياد چربي
د) مصرن زياد شيريني جات
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