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چکیده
سالمتی اصلیترين محور توسعه پايدار هر كشور محسوب میشود و همه افراد جامعه نیازمند آموزش مداوم در حیطههاا متتلا
سالمتی میباشند .آموزش مستمر با افزايش اطالعات و آگاهی ،زمینه تغییر نگرش را برا هماه اعااا جامعاه فاراه مایآورد.
تلويزيون به عنوان رسانها گسترده و پر متاطب ،ابزار قدرتمند و مرجع اصلی اطالعرسانی در اكثر كشورها ،نقاش برجساتها در
توسعه سالمت جامعه ايفا میكند و ضرور است برنامهها آموزشی آن در راستا اهداف توسعه هر كشور تهیه و تولید گاردد .در
اين مقاله ،به بررسی نقش برنامهها سالمت محور تلويزيونی بر توسعه سالمت جامعه پرداختهاي ؛ و نقش تلويزيون به عناوان پار
متاطبترين رسانه جمعی در توسعه سالمت مورد تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :توسعه ،سالمت ،آموزش ،تلويزيون.
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مقدمه
توسعه فرايند است كه از ابعاد متتلفی تشکیل شده
است و ضرور است كه در جريان پیشرفت و توسعه،
همه جوانب آن به موازات يکديگر مورد توجه قرار
گیرند .انسان سال  ،جامعه سال و زندگی سال يکی از
اهداف مه توسعه پايدار است .آنها در محور توسعه
انسانی قرار دارند.سالمت نیز از همان ابتدا به عنوان
يکی از اصول و پايهها توسعه انسانی و توسعه پايدار
مورد توجه است .انسانی كه از سالمت جس و روان
برخوردار است ،امکان بیشتر برا تحقق بتشیدن به
استعدادها و شکوفايی خود دارد.
يکی از ابزارها مه اطالعرسانی و آموزش در راستا
توسعه سالمت و بهداشت جامعه ،رسانهها میباشاند .از
میان رسانهها گوناگون،تلويزيون با توجه به دسترسی
آسااان و فراگیاار بااودن آن ،از توانمنااد و پتانساایل
بیشتر جهات پیشابرد اهاداف توساعها هار جامعاه
برخوردار است .تهیاه و تولیاد برناماههاا آموزشای و
ساارگرمی باا رويکاارد توسااعه بهداشاات و سااالمتی در
تلويزيون باعث میشود متاطبین بیشاتر در معار
اين پیامها قرار گیرند و زمینه تغییر نگرش و تغییر رفتار
افراد جامعه در موضوع سالمتی و بهداشات را بایش از
پیش فراه میسازد.تلويزيون به عنوان گساترده تارين
رسانه جمعی ،با تولیاد و پتاش برناماههاا گونااگون
سالمتی در ابعاد جسامی و روانای ،معرفای تاازهتارين
نوآور ها پزشکی ،آموزش جهت تغییر در رفتارهاا
پرخطر ،تولید اطالعات سالمت ،نمايش تصاوير مرباو
بااه سااالمت ،ساابک زناادگی ،پزشااکی ،دارو و درمااان
بیمااار ،نقااش كاا ن یاار در آمااوزش و افاازايش
اطالعات سالمتی افراد جامعه دارد.
بیان مسئله
سرمايه انسانی ،نقش كلید در فرايند توسعه هرجامعاه
ايفا می كند .بنا به تعري جديد توسعه ياافتگی ،راروت
ملل در منابع انساانی آنهاا نهفتاه اسات ناه در مناابع
طبیعاای .امااروزه كشااورهايی توسااعه يافتااه محسااوب
میشوند كه حدود 08درصد منابع آنهاا انساانی و تنهاا
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حدود  28درصد منابع آنها طبیعی ،فیزيکی يا زيرزمینای
است .عکس اين حالت نیز در كشورها توسعه نیافتاه
مشاهده میشاود كاه  08درصاد راروت آنهاا را مناابع
طبیعاای و حاادود  28درصااد را منااابع انسااانی تشااکیل
میدهند( .مستانی)1952 ،
برا هرجامعها پرورش و حفظ سرمايه هاا انساانی
خود،اهمیت بسزايی دارد و تاامین و تاامین ساالمتی
افراد جامعه،جزيی از برنامه توسعه انسانی هر كشور می
باشد .در حقیقت آشکار شدن نقش ساالمتی انساان در
رشااد و توسااعه اقتصاااد ،موجب شااده اساات كااه
ديدگاه ها هزيناه ا در تاامین ساالمتی انساان باه
ديدگاهها سرمايها در نیرو انسانی تغییر يابد.
هدف نهايی توسعه انسانی ،بهبود رفاه ماردم اسات و از
همین رو سالمتی و بهداشت جزيی الينفاک از فرايناد
توسعه می باشند .برخاوردار افاراد جامعاه از امکاناات
مناسااب سااالمتی و بهداشاات و تااالش جهاات بهبااود
وضعیت سالمتی جسمی و روانای انساانهاا ،زيربناايی
اساسی جهت تحقق توسعه انسانی است و پرداختن باه
مبحث سالمتی و بهداشت ،برا هماه جواماع توساعه
يافته و در حال توسعه ضرورتی اجتنابناپذير است.
در اين میان ،آموزش افراد جامعه در حیطهها مارتب
با بهداشت و سالمتی فرد و جمعی يکی از برنامهها
توسعها هر كشور است.انتشاار و اشااعه پیاامهاا
سالمت از طريق آموزشهاا همگاانی اسات كاه باه
دنبال تغییار در شاراي و وضاعیت اجتمااعی اسات تاا
رفتااار سااال را مااورد تشااويق قاارار دهااد،آگاهی
بیافريند،نگرشها را تغییر دهد و افراد را برانگیزد تاا باه
رفتارها توصیه شده مباادرت ورزناد( .شاياعی زاده و
همکاران)1959 ،
سازمان بهداشت جهانی نیز بر آموزش افاراد جامعاه در
مباحث پیشگیر و درمان تاكید فراوانی دارد .هادف از
آموزش،توسعه سالمت ،ارتقاا ساواد بهداشاتی ،اتتاا
رفتااار سااال و گسااترش فرهناار سااالمت در جامعااه
است.آموزش در حیطه سالمت ،از طريق توانمندسااز
مردم برا شناخت عوامل تاریرگذار بر سالمت فرد و
اجتماعی و كمک به تصمی گیار صاحید در انتتااب
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رفتار و شیوه زنادگی ساال  ،ساعی در توساعه و ارتقاا
سالمت جامعه دارد.
رسانهها می توانند در قانونی كاردن هنيارهاا و اصاول
رفتار  ،اولويتدهی باه مسائله درماان ياا پیشاگیر ،
آموزش تغییر رفتار سالمت و تغییر سیاست عماومی در
حوزه سالمت نقش مورر داشته باشند( .شياعیزاده و
همکاران )1959 ،درحقیقت ،رسانهها جمعای يکای از
ابزارها مه جهت آموزش و توسعه ساالمتی جواماع
می باشند .تلويزيون به عنوان گستردهترين رسانه جمعی
تولید و توزياع اطالعاات و پیاامهاا ،تااریر بسازايی در
شکل گیر هنیت متاطباان در حیطاههاا متتلا
دارد .امروزه ،مردم بیشتر اوقات فراغات خاود را صارف
مشاهده برنامه ها تلويزيونی می كنند .تلويزيون عالوه
بر سارگرمی باا اراهاه برناماه هاا آموزشای در قالاب
برنامه ها نمايشی ،تركیبای ،خبار  ،گفتگاو محاور و
مستند ،نقش مهمی را در آموزش ،جهات توساعه هماه
جانبه جامعه ايفا میكند.
يکاای از مباااحثی كااه تلويزيااون در توسااعه آن بساایار
می تواناد تاریرگاذار باشد،ساالمت اسات .ساالمت هار
جامعااها در گاارو افاازايش آگاااهی و اراهااه پیااامهااا
ضرور مردم در حیطه ها متتلا ساالمت فارد ،
روانی و جمعی است.با توجه به اين موضوع كاه بتاش
عمدها از بیماار هاا شاايع در كشاورها درحاال
توسعه مانند ايران ،را بیمار ها عفونی ،بیماار هاا
ناشی از سو تغذيه ،آلودگیها محی زيست و عوامال
مربو به سبک زندگی مانند فشار خون بااال ،مصارف
دخانیات ،كلسترول باال و چاقی تشکیل میدهد .بهترين
راهکااار پیشااگیر و مااوررترين روش باارا كاااهش
بیمار ها و ارتقا سالمت ،آماوزش و در نتیياه بهباود
رفتار و سبک زندگی سال است .از آنيايی كه رسانههاا
علی التصوص تلويزيون مه ترين منبع بارا افازايش
آگاهی ،تغییر نگرش و توساعه رفتارهاا بهداشاتی باه
شمار میروند ،در اين مقاله به دنباال پاساتی بار ايان
سوال هستی  ،آياا تلويزياون توانساته نقاش خاود رادر
ارتقا سالمت جامعه ايفا كند؟
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اهمیت و ضرورت مسئله
سالمت از ديدگاه سازمان جهانی بهداشت عبارت اسات
از«:رفاه كامل جسمانی،روانی و اجتماعی،نه تنها فقادان
بیمار و ناخوشی»( .كاپالن و سادوك)1900 ،
سرمايه سالمت هر فارد باه عناوان جزهای از سارمايه
انسانی او در رشد اقتصاد سهی است .سرمايهگاذار
بر رو نیرو انسانی ،سبب افازايش خیاره داناش و
سالمت افراد می شود و در نتیيه افازايش بهارهور و
رشد اقتصاد را در پی دارد .سالمت از طرق مستقی و
غیرمستقی موجب افزايش تولیاد مای گاردد .كاارگران
سال بیشتر و بهتر از ديگران كار میكنند و هن خالق
و آماده تار دارناد .از طرفای بهباود ساالمت نیارو
انسانی،انگیزه ادامه نحصیل و كسب مهارتها بهتر را
به دنبال خواهد داشت ،زيرا بهباود شاراي بهداشاتی،از
يااک سااو جااذابیت ساارمايهگااذار در آمااوزش و
فرصتها آموزشی را افازايش خواهاد داد و از ساو
ديگر با افزايش تواناايی ياادگیر ،افراد را بارا اداماه
تحصیل و كسب مهارتهاا بیشاتر مساتعدتر خواهاد
كرد( .شورا سیاستگذار وزارت بهداشت)1900 ،
امروز بیشتر توسعه يافتگی اجتماعی را بار پاياه كیفیات
سالمت اعاا اجتماع ،میزان توزيع عادالنه سالمت و
رفاه در میان طی ها متتل طبقات اجتمااعی و نیاز
میاازان محاف اات از مااردم محااروم در براباار عواماال
آسیبرسان باه ساالمت ماورد داور قارار مایدهناد.
(عاطفی منش)1905 ،
قنبر و همکاران ( )1901در مطالعاه ا ارارات تغییار
هزينه ها بهداشتی دولت بر رشد اقتصااد اياران باا
استفاده از دادهها آمار  1901تا  1909بانک مركز
ايران و سازمان مديريت و برناماه رياز كشاور نشاان
دادند كه هزينهها آموزشی چه در بلند مدت و چاه در
كوتاه مدت سه تقريبا رابتی در افزايش تولید داشته اما
افزايش هزينهها بهداشتی نقش مه تر در افازايش
تولید ايفاا كارده اسات و شاوك هاا ناشای از تغییار
هزينه ها بهداشتی بلند مدت ،بیشترين تغییرات را بعد
از سرمايه فیزيکی در تولید ايياد خواهد كرد.
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در بسیار از كشورها توسعه يافته ،رسانهها جمعی
نقش مهمی را در انتشار اطالعاات ساالمت باه عماوم
مردم ايفا میكنند .رسانههاا تواناايی انتقاال اطالعاات
زياد را به طور مستقی به منازل و افراد در رابطاه باا
موضوعات سالمت ،دارا میباشند .اين اطالعات ممکان
است از طريق گزارشاات خبار  ،برناماه هاا مساتند
تلويزيونی،برنامه ها گفتگو محاور و ياا نماايش هاا
تلويزيونی انتقال يابد.
ردمن ،دو مدل آموزش ساالمت از طرياق رساانههاا
جمعی جهت ارتقا سالمت جامعه اراهه داده اسات ،كاه
عبارتند از :مادل تااریر مساتقی و مادل برناماه رياز
محیطاای رسااانه .در ماادل اول هاادف جلااوگیر از
رفتارها ناسال و ارتقا رفتارها مثبت سالمت است.
در مقابل مادل برناماه رياز محیطای رساانه ،جهات
افزايش آگاهی،از يک مشکل سالمت يا دريافت حمايت
برا يک سیاست عمومی مرتب باا ساالمتی اساتفاده
می شود .در بعای از مشکالت سالمت،از قبیل رانندگی
بعاد از مصاارف الکاال ،تركیبای از اياان دو روش مااورد
استفاده قرار میگیرد( .شياعیزاده و همکاران)1910 ،
متاساافانه در كشااور مااا نقااش و اهمیاات برنامااههااا
تلويزيونی در توسعه سالمت جامعه كمتر ماورد مطالعاه
قرار گرفته اسات .در هماین راساتا ضارور باه ن ار
می رسد كه جهت درك بهتار و بیشاتر از اهمیات ايان
رسانه پر متاطب به بررسی تاریر و نقش آن در توساعه
سالمت جامعه بپردازي .
رسانههای جمعی و سالمت
رسانهها جمعی به عناوان پال ارتبااطی میاان ماردم و
مسئوالن ،وظايفی برا خود تعري كردهاند كه از آنهاا
میتوان با نام مسئولیتهاا اجتمااعی ناام بارد .ايان
مسئولیتها بیشتر به وظاي كلی رسانهها باز میگاردد
كه طبق تعري محققان علوم ارتبااطی در پان دساته
جا میگیرند:
نقش ن ارتی

نقش آموزشی و اطالعرسانی

نقش هدايت و راهبر
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)1900
به طور معمول حاور رسانه ها در عرصهها گونااگون
ناظر بر نقش ن ارتی و برگرفته از وظیفها است كه به
نیابت از سو افکار عمومی بر عهده دارند.اما عالوه بار
آن،رسانهها با برنامهها خاود ،باورهاا و دريافاتهاا
افراد از موضوعات متتل رامیسازند يا بار آنهاا تااریر
می گذارند .موضوعاتی كه در حیطه سالمتی ازرسانههاا
به نمايش گذاشته می شود ،می توانناد زمیناها جهات
تغییر نگرش متاطبان خود ايياد نمايند( .لوپتن)1555 ،
معتقد است كه رسانه ها عالوه بر شکل دادن به باورها
و ادراكات متاطبان،می توانند نزد آنها تولید معنا كنند.
سالمت و هرآنچه مرتب باآن اسات،بازتابی از وضاعیت
فعلی جمعیتی خاص يا گروهای از ماردم اسات و ناوع
برخورد هر فرد با سالمتش تا حد زياد به میزان سواد
بهداشتی و بساتگی دارد و افازايش ساواد بهداشاتی
اقشار متتل جامعه نیازمناد توساعه علمای و منطقای
آمااوزش سااالمت در كشااور اساات .ارتقااا سااالمت در
برگیرنده سه فاكتور يل میباشد-1 :آماوزش ساالمت
 -2حفاظت از سالمت  -9پیشگیر از بیمار .
كه بدون برنامهرياز هماهنار و ها زماان و برابار،
برا هر ياک از ايان فاكتورهاا ،نمایتاوان باه ارتقاا
سالمت جامعه امید داشت .لذا بحث توساعه ساالمت
نیازمنااد احسااائ مساائولیت همگااانی سااازمانهااا
مرتب ،مردم و مسئولین می باشد( .حااتمی و همکااران،
)1951
رسانهها از طريق كاركردها اجتماعی شان مایتوانناد
عملکرد سازمانها اجتماعی تحت تاریر قارار دهناد و
به اين ترتیب سازمانها اجتمااعی ساالمت محاور را
ملزم به ايفا نقاش در حاوزه كاار خودشاان كنناد.
رسانهها ه چنین عامل مه كنتارل اجتمااعی ،عامال
اجتماعی كردن ،نمادفرهنر ،رهبر افکاار عماومی و
مبارزه با مشکالت و تتلفاات اجتمااعی هساتند .ايان
كاركردها رسانههاا را در ياک موقعیات فرهنگای قارار
می دهد تا تغییر اجتماعی و فرهنگای را تاروي كنناد و
نقش انتقال تمدن و فرهنر جوامع
نقش سارگرمسااز (ورد ناااد و بهرامای،
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ارتقا دهند و به نوبه خود به تغییر رفتار فارد منتهای
سازند( .شياعی و همکاران)1959 ،
تصاوير ،كالم و گفتمان رسانه بار نحاوه نگريساتن باه
مساهل ،مفاهی و حتی موجودات انسانی تاریر میگذارد.
اينكه ما باه بیماار و فارد بیماار را چگوناه بنگاري
كامالتحت تاریر قالب و چهارچوبی است كاه رساانه باا
كمک آن ،بیمار و فرد بیمار را به ما معرفی مایكناد.
حتااای رساااانه مااایتواناااد ايااادهولو خاااود را در
چهارچوببند كردن موضوعات سالمت دخیال ساازد
يا اينكه صرفا در راستا تامین منافع ايدهولو يک خود
به اراهه اطالعات سالمت بپردازد .بنابراين بايد گفت كه
در اين موارد رسانه ديگر ارزش اطالعرسانی ياا آگااهی
دهی ندارد بلکه صرفا يک ايدهولو خاص را منعکس
می سازد ،يا آن را حفظ و جاودانه میكند .اهمیات ايان
مه بايد در برنامهها آموزش سالمت و كمپین هاا
تبلیغاتی ،حمايت رسانها و حتی فعالیتهاا آماوزش
سالمت لحاظ شود( .كلین)2882 ،
به طور كلی حیطه عملکرد و نقشآفرينی رساانههاا در
ارتباطات سالمت به دو بتش عمده تقسی میشود:
در بتش اول ،آگاهیبتشی و اطاالعرساانی از طرياق
انتشار مطالب روز ،ن یر خبرها و گزارش هايی پیراماون
اختراعاات و اكتشااافات ،مباحااث پزشااکی و بهداشااتی،
حوادث از قبیل سیل و زلزله و بحرانها و فيايع انسانی
و بروز اپیدمیها و نیز مطالب تحلیلی كارشناسان حاوزه
بهداشت و سالمتی قرار میگیرد كه در قالب برنامهها و
میزگردها رسانه ا به نیاز هاا و مشاکالت بهداشاتی
جامعه میپردازند .در بتاش دوم كاه سااخت و پتاش
برنامهها سرگرم كننده است ،فیل ها و سريالهايی مد
ن ر هستند كه با هادف اطاالع رساانی و جلاب توجاه
متاطب تولید میشوند .اين برنامهها با معرفی مدلهاا،
منابع اطالعاتی و نمايش رفتارها سال میتوانناد باه
عنوان عواملی تأریرگذار در جهات تصامی گیار هاا
درساات بهداشااتی نقااشآفريناای كننااد( .خااانیکی و
عاطفیمنش)1959 ،
رسانه هاا جمعای مای توانناد رو رفتارهاا و عاادات
بهداشتی افراد ،استفاده از خدمات بهداشاتی و درماانی،
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فعالیااتهااا حفاظاات از سااالمت و سیاسااتهااا
حامی سالمت و بهداشت جامعه تاریرگزار باشند .تحقاق
تمامی اين آرمان ها نیازمناد توجاه جاد باه آماوزش
سااالمت در ساااختار بتااش سااالمت كشااور اساات.
(رفیعیفر)1909 ،
تلويزيون ايالتی هند ،در ابتدا برا آماوزش بهداشات و
سالمت و كارها كشاورز برا روستاهیان باه وجاود
آمد .دولت هند ازآنها خواسته بود ،توسعه ساالمت را در
محتوا برنامه ها خود و البتاه در قالاب برناماههاا
عامه پسند و سرگرم كننده بگنياندتا بهتر توس ماردم
ديده شوند و مورد الگو بردار قرار گیرند .به طور مثال
برنامه ها مراقبت از سالمت كودك و طرح خاانواده را
در قالبها احساسی و عامه پسند نمايش دهندتا مردم
برا ديدن آنهاا راغاب گردناد( .اساتروبر و همکااران،
.)2812
امروزه عمده ترين نقشی كه رسانه ها ارتبا جمعی بر
عهده دارناد ،عباارت اسات از فرهنارسااز ،آموزش،
اطالع رساانی و اييااد مشااركت اجتمااعی( .دادگاران،
)1901
آموزش بیش از هر چیز بار تغییار نگارش تاكیاد دارد.
اطالعات مناسب و صحید سه مورر در تغییر نگرش
و ادراك صحید از موضوعات سالمت ايفا میكند .ايان
فرايند در نهايت بايد منيار باه تغییار رفتاار صاحید و
مناسب و بطور داهمی در افراد گردد .برا ارتقا ساطد
سالمت جامعه ،آموزش مستمر و مداوم امر ضارور
است .قسمتی از ايان آماوزشهاا كاه باا هادف رفتاار
مطلوب و حفظ سالمت انيام میشود ،آموزش بهداشت
يا به بیان ديگر آموزش سالمت نامیده میشود.
آموزش سالمت از طريق تلويزيون به دو شیوه مستقی
و غیرمستقی صورت می گیرد .آموزش مستقی سالمت
به شیوها اطالق مایشاود كاه پیاام ،بایواساطه باه
موضوع بهداشت و سالمتی میپردازد و در پی تغییارات
رفتار و اصاالح الگوهاا بهداشاتی متااطبین خاود
می باشد .در آموزش مستقی فرستنده پیام سعی دارد تاا
متاطبین خود را نسبت باه عاوار و خطارات برخای
بیمار ها و رفتارها پر خطر آگااه ساازد .در آماوزش
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غیر مستقی سالمت ،تلويزيون سعی دارد در قالب فیل ،
سريال و برنامه ها سرگرم كننده ،ابتدا متاطب خود را
جذب نموده و سپس در بین ايان برناماههاا پیاامهاا
بهداشتی و سالمتی خود را به صاورت غیرمساتقی باه
متاطبان اراهه نمايد( .كیا و حسنپور)1951 ،
چارچوب نظری
ن ريه اقناع
اقناع از مه ترين مباحاث ارتباا رساانه ا و انساانی
است .چرا كاه اكثار فعااالن ايان حاوزه در پای اقنااع
متاطبین خود میباشند .چنانچه به من ور قانع نماودن
متاطب ،دساتگاههاا ع ای رساانها بکاار آيناد و
هزينهها گزافی را نیز مصرف نمايند ،اما به حد اقنااع
نرسند ،به يقین تمامیمنابع به هدر رفته است.
ارتبا موفق و مورر آن گونه ارتباطی است كاه نتیياه
دلتواه يعنی اقناع را بدنبال داشته باشد .در اين صاورت
می توانی به آن ارتبا متعالی نیز بگاويی .برا تحقاق
اقناع رسانه ها بايد به عمق هن انسانهاا از ساوهی و
رفا دل انسانها از سو ديگار دسات يابناد .يعنای
پیامشان عقال فهمیاده و پذيرفتاه شاود و ساپس بعاد
عاطفی يابد و به دل نشایند ،ياا باياد در جهات تاامین
اهداف غاهی اقناع ،پیام يا پیامها انتقال يافته در دل و
هن آدمیان بماند.
من پیامیمیفرست و متاطبین با دريافت اين پیام ساه
نوع واكنش میتوانند داشته باشند :رد و نفی ،بیتفااوتی
و خنثی ،پذيرش و رضايتمند  ،در حالتی كه پاذيرش
و رضايتمند در متاطب شکل گرفته باشد میتاوان
ادعا نمود كه عمل اقناع صورت گرفته است .در اقناع ما
به دنبال اين هساتی كاه متاطاب خاود را باه امار
ترغیب كنی  .ترغیب عباارت اسات از؛ تمهیادپرداز و
آمادهساز  ،انگیازهسااز و بارانگیتتن متااطبین در
راستا محقق ساختن اهداف عمادتا تبلیغای( .متاولی،
)1901
سااورين و تانکااارد ،در اراار معروفشااان «ن ريااههااا
ارتباطات» ،اقناع را چنین تعري میكنند:
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«اقناع گونها از ارتباطات جمعی است ،و افراد زيااد
به آن عالقهمند هستند .بکار گرفتن متتصصان روابا
عمومی در صنايع نیرو اتمی برا بی خطر جلاوه دادن
قدرت اتمی و در پی آن متقاعد كردن مردم بارا ايان
امر ،نوعی اقناع است .اين افراد سعی دارند تا از طرياق
پیامها ارتبا جمعی تغییراتی در اشاتاص ديگار باه
وجود آورند»( .سورين و تانکارد)1901 ،
شايد بتوان گفت ،مه ترين حاوزه اساتفاده از اقنااع در
آغاز ،حوزه سیاسی بود و سیاستمداران بزود دريافتند
كه رسانهها ،ابزار مهمی در جهاان واقعیات دنیاا ناو
بشمار میآيند .آنها درك كردناد ،تنهاا حااور محا
كافی نیست بايد بتوان به اعماق هن و قلب انسانهاا
رسوخ كرد ،يعنی به حد اقناع رساید.همانطاور كاه در
آغاز متذكر شادي  ،فرآيناد اقنااع از آغااز ماورد توجاه
انديشمندان بوده است و هر شتص يا هر ساازمان كاه
به تاریرگذار ارتباطاات انساانی و ياا رساانها توجاه
نمود ،بدان انديشید.
فنون اقناع
برا اقناع متاطبین از فنون خاصی بايد بهره برد كه
در اينيا تعداد از اين فنون مه بیان میگردد
اعتبار منبع :يکای از متغیرهاا در موقعیات

ارتباطی كه ارتبا گر نوعا تا اندازها بر آن كنترل دارد،
انتتاب منبع است و از رو قااوت دوباره مثاالهاا
متعدد روزانه ،در فعالیتها ارتباطی اين بااور گساترده
بوجود میآيد كه منبع درست میتواند موجاب افازايش
ارر پیام شما شود( .سورين و تانکارد )1901 ،برا اعتبار
منبع دو فاكتور مطرح می شود كه عبارتند از تتصص و
قابلیت اعتماد .در ابتدا پاوهشگران میان اين دو جنباه
از اعتبار يعنی تتصص و قابلیت اعتمااد تماايز قاهال
نبودند .مفهوم تتصص يا خبرگی به مراتاب باااليی از
آگاهی و تيربه در حوزه معینای داللات دارد و قابلیات
اعتماد به میزان صداقت و قابل اعتماد بودن منبع اشاره
دارد.
قابلیت فهم پیام :هر پیاام متقاعدگراياناه

پیش از هر چیز بايد قابل فها باشاد .هار چقادر پیاام
مابه و ناا مفهااوم باشاد پااذيرش آن بارا متاطااب
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ستتتر است .لذا بايد پیام واضاد و روشان و بادور از
هرگونه ابهام بیاان شاود .طبیعای اسات پیاامی را كاه
نفهمی  ،نمیتوانی به آنبیانديشی .
جاذبه ترس :روش معمول ديگر درارتباا

جمعی تهديد كردن يا ايياد ترئ در متاطاب اسات .
توسل به ترئ شديد میتواند منير باه افازايش تغییار
نگرش شود( .ساورين و تانکاارد )1901 ،الزم باه كار
است كه استفاده از جا به ترئ كار ظريا و دشاوار
است و استفاده نا بيا از آن میتواناد ارار معکاوئ ياا
خنثی داشته باشد  .در بسیار از تبلیغها پزشاکی در
مورد بیمار ايدز يا بیمار ها قلبی و عروقی ناشی از
استعمال دخانیات از جا به ترئ استفاده میشود.
تکرار و تنوع پیاام :خیلای از پیاامهاا

ارتبا جمعی ،بوياه تبلیغات تيار يا سیاسی ،به طاور
گسترده تکرار میشوند .اين كه چرا ايان روش مناساب
است چناد دلیال دارد .تماام متااطبین در ياک زماان
تلويزيون تماشا نمی كنند ،تمام خواننادگان ياک ماورد
تبلیغ چاپ را نتواهند ديد و تمامی شانوندگان آنارا باه
يک باره نمیشنوند .اگرتبلیغاات بطاور مساتمر عرضاه
نشود به سرعت فراموش خواهند شد .ها چناین تکارار
پیام میتواند به يادگیر نگارشهاا و معناا عااطفی
كلمات كمک كند( .سورين و تانکارد)1901 ،
الگوی تغییر رفتاری  -ارتباطی
الگو تغییر رفتار  -ارتباطی باه وسایله ماک گاوهیر
جهت هدايت تبلیغاات آماوزش عماومی طراحای شاده
است.اين الگو بر اسائ درون دادهاا و بارون دادهاايی
استوار است كه برا تاریرگذار بر نگرشها و رفتارهاا
طراحی شده است.
مک گوهیر پن درون داد ارتباطی را در ن ر گرفتاه كاه
عبارتند از:
منبع :شتص،گروه يا سازمانی كه تصور می شود ياک
پیام از آنها ارسال شده باشد ،منبع میتواناد بار اعتباار،
شفافیت و ارتبا پیام تاریر بگذارند.
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پیام :آنچه گفته میشود و چگونه گفته میشود .محتوا
و شکل يک پیام میتواناد بار واكانش متاطاب تااریر
بگذارد .برا مثال،استفاده از ترئ يا طنز در انتقال يک
پیام واحد می تواند باعث ايياد واكنش ها متفااوت در
متاطبین متفاوت شود .مالح ات عملای مانناد طاول
پیام ،شکل پیام و تان صادا نیاز از وياگایهاا پیاام
محسوب میشوند.
کانال :رساانه ا كاه از طرياق آن ياک پیاام ارساال
می شود .اين رسانه ها شامل تلويزيون ،رادياو ،روزناماه،
پست و اخیرا ارتباطات الکترونیاک باشاد .ماوارد كاه
بايد در مورد كانال در ن ر گرفته شود ،شاامل پوشاش
بالقوه رسانه ،هزيناه اساتفاده از رساانه ،تفااوت میازان
پیچیدگی پیام است كه میتوان به وسایله رساانههاا
متتل منتقل نمود.
گیرنده پیام :متاطب مورد ن ر پیاام جهات انطبااق
پیام مناسب به كانال مناسب از منبع مناسب ،جنسایت،
سن ،نااد ،نگرشهاا و رفتارهاا مرباو باه موضاوع،
میزان استفاده از رساانه در جامعاه هادف ،هماه ماوارد
مهمی هستند كه بايد مورد ن ر قرار گیرند.
مقصد :نتیيه مطلوب مورد ن ار از ارتباا ،اين نتیياه
میتواند شامل تغییر در نگرشها اعتقادات ياا تغییارات
رفتار باشد.
اين الگو میتواند در تهیه چارچوب مفهاومی و طراحای
راهکارها ارتبا جمعی بسیار مفید باشد .مثال برا پر
رنر كردن مساهل مربو به سالمت مردان،بايد منباع
پیام كسی باشد كه مورد احترام مردان در معر خطار
آن مشکل بهداشتی خاص باشد و اين مردان بتوانناد او
را بشناسد .پیام بايد به صورت قابل قباولی نشاان داده
شود .مثال از طنز برا نشان دادن موقعیتهايی كه آنها
در آن قرار می گیرند ،استفاده شود .پیاام باياد از طرياق
رسانه هايی منتقل شود كه ايان ماردان ازآنهاا اساتفاده
مینمايند .ه چنین بايد مشتص شاود چاه پیاامی باه
وسیله تلويزيون و چه پیامهايی باه وسایله رساانههاا
چاپی و يا از طريق تبلیغات منتقل شود .باياد مشاتص
شود كه چه كسانی گروه متاطبین را تشکیل میدهند.
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آيا همه آنها مرد هستند؟چه زيرگروههايی در اين گاروه
متاطب وجود دارد؟ چقدر ديگران مثل همسر و والدين
در ايياد تغییر مه هستند؟ راهکار ارتبااطی باه دنباال
چه هدفی است؟
الگو تغییر رفتار  -ارتباطی ه چناین ياک سلساله
وقايع  12مرحلها را تعري می كند كه برون دادهاا
يک ارتبا را نشان میدهد و ارتباطی بین مواجهه اولیه
با يک پیام و تغییر درازمدت در رفتار برقرار میكند.
اين مراحل عبارتند از:
مواجهه

توجه

عالقه

درك

كسب مهارت

تغییر نگرش

حفظ كردن

به خاطرآوردن

تصمی گیر

تغییر رفتار

تقويت

نگهدار

اين قدمها  12گانه نشان مای دهاد كاه بارا ياک
راهکار مورر ،پیام به دقت طراحی و از طرق يک كاناال
مناسب جهت رسیدن به متاطب ماورد ن ار فرساتاده
شود .متاطبین مورد ن ر بايد با پیام مواجاه شاوند (در
معر پیام قرار گیرند) به پیام توجه كنند و آن را درك
كنند .حتی اگر پیام به اين مرحلاه رسایده باشاد .هناوز
هشت قدم ديگر تا رسیدن به تغییر رفتار باقی است.
وقتی پیام به وسیله يک فرد درك شد ،پیام بايد تمايلی
برا تغییر در فرد ايياد كند و باعث تغییر نگرش درفرد
شود كه تا رسیدن زمان مناساب بارا اقادام از ساو
گیرنده ،اين تغییر دوام يابد .وقتی بارا تغییار تصامی
گرفته و اقدام شد ،اين رفتار جديد نیاز به تقويت دارد تا
داهمی و پايدارشود.
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اين درون دادها و برون دادها را میتوان به صورت يک
ماتريکس در كنار قرار داد تا نشان داده شود كاه تغییار
دورن دادها وابسته به برون دادها ماورد ن ار اسات.
منابع پیام ها و كانالها متتلفی برا دست يافتن به
گیرنده ها متتل و كسب برون دادها متفاوت الزم
است.
الگو رفتار  -ارتباطی نشان مایدهاد كاه طراحای
تبلیغات عمومی ارتباطی با هدف دسات ياابی باه تغییار
رفتار پايدار ،چقدر مشکل است .اين الگو جارچوب بسیار
عالی فراه میكند تا در طراحی يک تبلیغ عمومیهمه
مساهل مه مورد توجه قارار گیارد .گرچاه بسایار از
مداخالت مه در ساطد جامعاه (مانناد اولاین برناماه
مداخله ا دانشگاه استنفورد در سه شهر آمريکا با هدف
كاهش خطر بیمار قلبی در جامعه) بر اسائ اين الگو
بوده اند ،تيارب فزاينده در كاربرد رساانههاا جمعای
باارا ارتبااا بااا جامعااه ،درك بهتاار از مزايااا و
محاادوديتهااا تبلیغااات رسااانها از ن اار هزينااه،
دسترسی و تاریر فاراه كارده اسات .اماروزه تبلیغاات
رسااانها بااه وفااور باارا تاریرگذاشااتن باار دانااش
عمومینگرش ها و عقايد مورد استفاده قرار مایگیارد و
به عنوان بتشی از راهکار جامع كه ارتباطات جمعای را
در بطن مداخالت وسیعتر قرار میدهاد،در ن ار گرفتاه
میشود( .نات بی و هريس)1900 ،
سواالت پژوهش
 -1آيا برنامهها سالمت محور تلويزياون توانساتهاناد
اطالعات سالمتی به متاطبین اراهه دهند؟
 -2آيا برنامهها سالمت محور تلويزياون توانساتهاناد
سبب تغییر نگارش بهداشات و ساالمت در متااطبین
شوند؟
 -9آيا برنامهها سالمت محور تلويزياون توانساتهاناد
ساابب تغییاار رفتااار و عملکاارد بهداشااتی و سااالمتی
متاطبین شوند؟

بررسی نقش برنامههای تلویزیونی بر توسعه سالمت جامعه

روش پژوهش
در اين پاوهش ،از روش كیو برا جمعآور اطالعاات
استفاده شده است.پاوهش گران ،روش كیو را پیوند بین
روشها كیفی و كمای مایدانناد زيارا از ياک ساو،
انتتاااب مشاااركتكنناادگان از طريااق روشهااا
نمونهگیر احتمالی صورت نمیگیرد بلکه نموناه افاراد
به طور هدفمند و با اندازها كوچک انتتاب میشاود
كه آن را به روش كیفی نزدياک مایساازد و از ساو
ديگر ،يافتهها از طريق تحلیل عاملی و به صورت كامال
كمی به دست میآيند .ه چنین به دلیل شیوه گردآور
دادهها (مرتبسااز ) ،عمیاقتار مایتاوان از هنیات
مشاركتكنندگان آگاه شد .تفاوت اصالی روش كیاو باا
ساير روشها تحقیق در علوم اجتماعی در اين اسات
كه در روششناسی كیو ،به جا متغیرها ،افراد تحلیال
میشوند.
روش كیو از پن فاز تشکیل شده اسات .در فااز اول باا
مطالعات كتابتانها  ،ادبیاات تحقیاق بررسای شاده و
پیش زمینه انيام فازها بعد فراه میآيد .محقق با
انيام فاز اول نسبت به موضوع شناخت عمیقی میيابد.
در فااز دوم بااا اساتفاده از مصاااحبه و بررسای اسااناد و
مدارك ،اطالعات تکمیلی در خصوص مساهل مرتب باا
تحقیق بدسات مایآياد .نتااي فااز اول و دوم فااا
گفتمان را تشکیل میدهد .فاز سوم باياد باا ارزياابی و
جمعبند محتويات فاا گفتمان و موضوع پااوهش
،نمونها از عبارات (گويهها) انتتاب میگردد .مککئون
و تومائ تعداد بین  98تا  188عبارت (گويه) را برا
نمونه كیو پیشنهاد كردهاند ،ولی معموال تعداد بین 98
تا  18عبارت انتتاب میشود .دانار معتقاد اسات تعاداد
مناسب عبارت برا آنکه يافتههاا دارا اعتباار آماار
باشااند ،بااین  28تااا  28عبااارت اساات .در فاااز چهااارم
مشاااركتكنناادگان بااه مرتااب ساااز و دسااتهبنااد
كارتها دسته كیو ( )Q deckخواهناد پرداخات .در
حقیقت ،اين فاز ،مرحله گردآور دادههاست .نهايتاا در
فاز آخر ،به تحلیل دادههاا گاردآور شاده باا روش
تحلیل عاملی كیو و تفسیر عاملهاا اساتتراش شاده
پرداخته میشود( .خوشگويانفرد)1902 ،
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در مطالعات كمی ،جامعها وجود دارد كه نتاي مطالعه
در آن سطد به كار میروند و دارا نمونها است كاه
با روش تصادفی انتتاب میشود و عموما نمونه معارف
آن جامعااه اساات .ولاای در روش كیااو ،پاااوهشگاار،
نمونه گیر را از میان كسانی انتتاب میكند كه ارتبا
خاصی با موضوع تحقیق دارند و يا دارا عقايد وياها
هستند.
در اين پاوهش از روش نمونهگیر گلوله برفی استفاده
شااده اساات.در روش گلولااه برف ای «محقااق از اول این
شركتكنندگان كه معموال به روش آسان ،در دسترئ،
انتتاب شده اند مای خواهاد كاه اگار افاراد ديگار را
میشناسند كه در زمینه مورد بررسی دارا تيربیاات و
ديدگاههايی هساتند بارا شاركت در مطالعاه معرفای
نمايند»( .اديب حاش باقر )1909 ،
برا انتتاب افاراد مصااحبه شاونده ابتادا فهرساتی از
صاحبن اران و اسااتید توساعه ،ماديران شابکههاا
تلويزيونی ،مديران گاروههاا برناماهسااز تلويزياون و
تهیهكنندگان برنامهها سالمت محور ،تهیه گردياد .از
بین لیست هسته اولیها انتتاب و از میان آنها ،اولاین
مصاحبه با عنوان «مطلعترين فرد» انيام شاد .پاس از
آن با اساتفاده از روش نموناهگیار گلولاه برفای كاار
مصاحبه ها ادامه يافت .در موارد كه مصااحبهشاونده،
چندين نفر را برا مصاحبه بعد پیشانهاد مایدادناد،
انتتاب نفر بعد برا مصاحبه ،با مشورت استاد راهنما
انيام شد.گروه نمونه اين پاوهش  12نفر میباشاد كاه
از اين  12نفر 2 ،نفر استاد دانشگاه درحاوزه توساعه2 ،
نفر مدير شبکه سراسار تلويزياون 2 ،نفار ماديرگروه
تلويزيونی 2 ،نفر مير برنامهها سالمت محور2 ،نفر
مياار برنامااههااا ورزشاای و  2نفاار تهیااه كننااده
برنامهها شاخص سالمت محور تلويزيون میباشند.
در اين پاوهش ،عبارات يا همان گويهها روش كیاو،
بااا اسااتفاده از مطالعااات اسااناد ،تحلیل برخاای از
برنامه ها سالمت محور تلويزيون،مصااحبه باا برخای
پزشااکان و كارشناسااان برنامااههااا سااالمت محااور
جمع آور شد و از میاان آنهاا  18گوياه جهات انياام
مصاحبه انتتاب گرديد.
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تجزیه و تحلیل
بعد از تدوين سواالت و توزيع آن به روش  ،Rمحقق
به كمک تحلیل عاملی به دنبال بررسی دادهها
بدست آمده به من ور كش و شناسايی شاخصها و نیز
رواب بین آنهاست .در اينيا و با توجه به اين كه از
پیش مدل معینی وجود ندارد محقق از روش تحلیل
عاملی اكتشافی استفاده كرده است .در واقع تحلیل
اكتشافی وقتی به كار میرود كه پاوهشگر شواهد كافی
قبلی و پیش تيربی برا تشکیل فرضیه درباره تعداد
عاملها زيربنايی دادهها نداشته و به واقع مايل باشد
درباره تعیین تعداد يا ماهیت عاملهايی كه ه پراشی
بین متغیرها را توجیه میكنند دادهها را بکاود.
در مرحله اول به بررسی شکل دادهها و مناسب بودن
آنها برا انيام تحلیل عاملی اكتشافی پرداخته میشود.
دو مشتصه عمده در بررسی امکانپذير تحلیل
عاملی ،شاخص كفايت داده و آزمون بارتلت میباشد.
شاخص كفايت نمونهگیر ( )KMOنشاندهنده آن
است كه آيا نمونه انتتاب شده از كفايت الزم (انتتاب
مناسب و با كیفیت معرفها يا متغیرها آشکار و نه
كافی بودن اندازه نمونه) برخوردار است يا خیر .هر چه
اندازه شاخص KMOبه  1نزديکتر باشد« ،كفايت
نمونهگیر » بهتر در انتتاب معرفها (متغیرها
آشکار) وجود داشته است .نقطه برش اندازه
شاخص  KMOبرا «كفايت نمونهگیر »  8/2بیان
شده است يعنی اگر شاخص  KMOباالتر از 8/1
باشد ،مالك «كفايت نمونهگیر » برآورد شده است و
اگر پايینتر از  8/2باشد به اين معنی است كه مالك
«كفايت نمونهگیر » برآورد نشده است.
ه چنین برا اطمینان از مناسب بودن دادهها برا
تحلیل عاملی مبنی بر اين كه ماتريس همبستگیهايی
كه پايه تحلیل عاملی قرار میگیرد در جامعه برابر با
صفر نیست ،بايد از آزمون بارتلت استفاده كرد .آزمون
بارتلت اين فرضیه را كه ماتريس همبستگیها
مشاهده شده ،متعلق به جامعها با متغیرها نابسته
است ،میآزمايد .برا آن كه مدل عاملی ،مفید و دارا
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معنا باشد ،الزم است متغیرها همبسته باشند ،در غیر
اين صورت دلیلی برا تبیین مدل عاملی وجود ندارد.
با انيام اين آزمون و با توجه به پايین بودن
شاخص  ،KMOمحقق اقدام به حذف سواالت با
پايینترين مقدار واريانس را به ترتیب انيام داد تا
حداقل مقدار شاخص  KMOبه  8/1و شاخص
بارتلت در حد معنادار قرار بگیرد .بدين ترتیب محقق
ميبور شد در  9مرحله و به ترتیب به حذف سواالت
 91 ،12و  92پرداخته و بعد از هر حذف ميددا به
بررسی شاخصها كفايت نمونهبردار و ضريب
بارتلت بپردازد .بعد از حذف سوال سوم اين دو شاخص
ميددا مورد بررسی قرار گرفت( .جدول )1
از آنيا كه شاخص كفايت نمونه بیشتر از  8/1میباشد،
لذا شاخص  KMOكافی به ن ر میرسد .ه چنین با
توجه به اين كه سطد معنادار بدست آمده ( )8/88در
آزمون بارتلت كمتر از  8/89میباشد؛ لذا میزان
نمونهگیر كافی بن ر میرسد .پس از اطمینان از
توانايی انيام تحلیل اكتشافی ،فرايند تحلیل آغاز شد.
تحلیل اكتشافی با شیوه تحلیل مولفهها اصلی و با
استفاده از چرخش واريماكس انيام شد( .جدول )2
در جدول  2و با بررسی تحلیل مولفهها اصلی9 ،
مولفه شناسايی شده است كه تنها در  9مولفه اول
ارزش وياه باالتر از  1میباشد لذا در بتش درصد
تبیین واريانس به عنوان عامل ها مورر معرفی شدند
(در بتش درصد تبیین واريانس مقدار كه هر عامل يا
مولفه قادر است معرف متغیر باشد را نشان میدهد) (در
بتش درصد واريانس تراكمیحداقل مقدار بايد
98درصد باشد) .لذا اين آزمون مدعی وجود  9مولفه
مستقل از يکديگر است.در پايان نیز با استفاده از
چرخش وريماكس بارها عاملی هر سوال برا هر
سه مولفه معلوم میشود .آن مولفها كه باالترين مقدار
بار عاملی يک سوال را داشته باشد ،میتواند
نشاندهنده آن باشد كه سوال مربو به آن مولفه
است .با اين توضید سواالت هر سه مولفه با توجه به
مقدار بارعاملی بدست آمده است( .جدول )9
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با توجه به سواالت مربو به هر مولفه و ه چنین
بررسی مبانی ن ر میتوان مدعی شد كه برا
تلويزيون  9دسته نقش متفاوت میتوان قاهل شد كه
عبارتند از :تغییر در آگاهی (مولفه اول) ،نگرش (مولفه
دوم) و عملکرد (مولفه سوم).
با توجه به تحلیل عاملی اكتشافی میتوان مدعی شد
كه تاریر رسانه بر توسعه بهداشت و سالمت جامعه از
سه بعد بايد مورد بررسی قرار بگیرد كه میزان تبیین
واريانس بدست آمده  98/51است.
بعد از بررسی و شناسايی چگونگی تاریر رسانه بر توسعه
بهداشت و سالمت جامعه ،اينک محقق قصد دارد تا به
بررسی جايگاه هر يک از اين عوامل در رسانه ملی
(تلويزيون) بپردازد .برا اين كار محقق از آزمون
مقايسه میانگین يک جامعه استفاده نمود و نتاي حاصل
از اين آزمون مطابق جدول يل بدست آمد:
با توجه به نتاي جدول فوق كه در آن ضريب خطا
محاسبه شده ( )sigدر خصوص آگاهی و عملکرد كمتر
از خطا استاندارد( )8/89میباشد ،لذا در خصوص اين
متغیرها فرضیه H0رد میگردد .به عبارت ديگر
تلويزيون نقش آگاهی رسانی و تغییر در عملکرد
متاطبین را در حد متوس انيام نداده است .از طرفی
با توجه به میانگین باالتر از  9در خصوص آگاهی،
میتوان مدعی شد كه تلويزيون نقش آگاهی رسانی
خود را در توسعه بهداشت و سالمت جامعه به خوبی و
باالتر از حد متوس ايفا كرده است( .جدول )1
از طرفی با توجه به میانگین كمتر از  9در خصوص
عملکرد ،میتوان مدعی شد كه با اطمینان %59
تلويزيون نقش تغییر در عملکرد متاطبین خود را به
طور مناسبی انيام نداده است(كمتر از حد متوس ) .اين
در حالی است كه با توجه به خطا محاسبه شده
نگرش( )8/19نسبت به خطا استاندارد(،)8/89
شواهد برا رد فرضیه  H0وجود ندارد .به عبارت
ديگر تلويزيون در حد متوسطی نقش خود را در ايياد
نگرش درست در خصوص توسعه بهداشت و سالمت
جامعه ايفا كرده است.

بحث و نتیجهگیری
يافته ها پاوهش حاكی از آن است كه تلويزيون توانسته
نقش مورر در باال بردن اطالعات و آگاهی متاطباان
خود در حیطه سالمتی ايفا كند .با توجه به اين امر كاه
دسترسی به پزشاک ،خصوصاا پزشاکان متتصاص در
مناطق محروم میسر نمیباشد ،به ن ر مایرساد تولیاد
برنامهها سالمت محور ،میتواند اين شکاف آگاهی را
كاهش دهد .طبق يافتاههاا ،تکارار و تناوع پیاامهاا
سالمتی سبب افزايش توجه به پیام میگردد و پیاام در
هن متاطب بهتر جا میگیارد .ماونتگمر ()1558
نیز معتقد است،تکرار و تنوع پیاام باعاث مایشاود كاه
موضوع پیام هر چه بیشتر و بهتر در هن متاطب جا
گیرد .تکرار و تنوع پیام ها بهداشتی و سالمت محاور
سبب میشوند تا متاطبین به طاور ماداوم در معار
پیامها سالمتی قرار گرفته و نسبت باه دريافات آنهاا
حساسیت بااليی داشته باشند.
يافته هاا پااوهش ها چناین نشاان مای دهناد كاه
برنامه ها تلويزيونی سالمت محاورعلی رغا افازايش
اطالعات ساالمتی در مبحاث تغییار نگارش متاطاب
نقش متوسطی داشته است .به ن ر میرسد كه پیامها
سالمتی نتواسته در هن متاطب نهادينه گاردد .ماک
گرائ ( )1559ارتبا دوسويه را جهت نهاديناه كاردن
يک پیام در هن متاطب ضرور قلماداد مایكناد .از
ايناارو برنامااههااا تلويزيااونی سااالمت محااور كااه بااا
متاطبین خود (خصوصا بیماران) ارتبا دوسويه برقارار
میكنند ،میتوانند پیام ها خود را به شاکل ماوررتر
انتقال دهند .برا نیل به اين ارتبا دوسويه میتوان از
فناور ها نوين ارتباطی سود جست و با پاسا گاويی
به سواالت متاطبین و مشاركت هار چاه بیشاتر آنهاا
ماایتااوان در پیشااگیر  ،درمااان و توسااعه بهداشاات و
سالمت جامعه گامها مورر را برداشت.
او ه چنین معتقد است ،پیام ها هرچه بیشتر بتوانناد باا
متاطبان خود همدلی كنند ،تاریر بیشتر بر رو آنهاا
خواهند داشت .از اينرو به ن ر میرسد كه اگر پیامهاا
بهداشتی و سالمت محاور در قاالبی همدالناه تهیاه و
تولید گرددند ،در هن متاطب اررگذارترند .از ن ر ايگر
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ساعات ك متاطب صبد قرار دارند و متاطب كمتار
در جريان پیامها و فرايند توسعه بهداشت قرار میگیارد.
به همین من اور پتاش برناماههاا ساالمت محاور
عصرگاهی و شامگاهی میتواند كمک مهمی به توسعه
سالمت و بهداشت افراد نمايد .شبکه تلويزيونی سالمت
نیز به عنوان يک شبکه  21ساعته با پتش دييیتال بر
رو سااتاب باااكس قاارار دارد و نماایتوانااد بااه همااه
متاطبین خود دسترسی داشته باشاد؛ زيارا بسایار از
متاااطبین آن در مناااطق محااروم قاارار دارنااد كااه از
دسترسی به پزشک و آموزش سالمت محروم هستند و
در بیشتر اين مناطق آناتن دهای و پوشاش تصاوير
ستاب باكس با مشکل مواجه است و ياا ايان كاه آنهاا
قدرت خريد تلويزيون دييیتال يا مبدل ستاب باكس را
ندارند .به همین من ور بهتر است اين شبکه بعنوان يک
شبکه سراسر و با پوشش گساترده در اختیاار عماوم
مردم جامعه قرار گیرد.

( )1559نیز برا تاریرگذار يک پیام بر رو متاطب،
بايد خرده فرهنرها و ارزشهاا جامعاه نیاز در ن ار
گرفته شود .هرچه پیام به خرده فرهنرها متااطبین
نزديااکتاار باشااد ،امکااان تاریرگااذار پیااام باار رو
متاطبان باالتر است.
بر اسائ يافتاه هاا پااوهش برناماههاا تلويزياون
نتوانسته سبب تغییر عملکرد متاطبان در حوزه سالمت
گردد.بر اسائ مدل الگو تغییر رفتار  12مرحلاه ا
مک گواير بايد گفت كه برنامهها سالمت تلويزيون تا
نیمی از مراحل اررگذار پیاام ماورر باودهاناد ولای در
مراحاااال توجه،نگهاااادار ،تغییر رفتااااار ناشاااای از
پیام،برنامهريز مورر نداشتهاند.
به ن ر میرسد،يکی از داليلی كه تلويزيون نتوانسته در
امر اطالعرسانی و تغییر نگرش متااطبین خاود موفاق
شود ،زمان پتش برناماههاا ساالمت محاور اسات.
جدول پتاش برناماههاا ساالمت محاور عمادتا در

جدول  - 1بررسی شکل دادهها و مناسب بودن آنها
شاخص كفايت نمونه ()KMO

8/02

بارتلت

1281/11
8/88

سطد معنادار

مولفهها

ارزش وياه

جدول  - 2بررسی تحلیل مولفههای اصلی
درصد تبیین واريانس

درصد واريانس تراكمی

1

1/11

98/15

98/15

2

2/12

12/18

12/28

9

1/01

0/91

98/51

1

8/92

9

8/10
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جدول  - 3نتایج حاصل از چرخش وریماکس
مولفه دوم
مولفه اول
سوال 1

8/01

سوال 9

8/15

سوال 18

8/21

سوال 11

8/00

سوال 11

8/08

سوال 19

8/91

سوال 11

8/12

سوال 21

8/22

سوال 21

8/98

سوال 29

8/10

سوال 22

8/95

سوال 25

8/19

سوال 99

8/19

سوال 99

8/92

سوال 92

8/20

سوال 91

8/58

سوال 90

8/01

سوال 2

8/92

سوال 1

8/11

سوال 12

8/12

سوال 19

8/01

سوال 10

8/05

مولفه سوم
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سوال 15

8/29

سوال 29

8/22

سوال 21

8/95

سوال 20

8/92

سوال 98

8/10

سوال 95

8/95

سوال 2

8/25

سوال 9

8/12

سوال 1

8/11

سوال 0

8/11

سوال 5

8/20

سوال 28

8/11

سوال 22

8/11

سوال 91

8/09

سوال 18

8/98

نقش تلويزيون

جدول  – 9جدول میانگین و خطای محاسبه شده
میانگین

خطا محاسبه شده

آگاهی

1/11

8/88

نگرش

9/82

8/19

عملکرد

2/11

8/88
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