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 های زندگی سالمت محورسبک در انتخاب هارسانهنقش 

  (شهروندان شهر تهرانای با تاکید بر مصرف رسانه)
 1*سید محمد مهدی زاده

 **رضا خاشعی

 

 :چکیده

معکوسری برر    ات، اثرر صورت گرفتهتوسعه ارتباطات بشری  برایاخیر  هایسدهای که در  زده شتاب هایتالش

ترالش   مقالره این در  ارمغان آورده است. برای آنها بهای را همسایل بهداشتی تاز ها گذاشته وانسانهمه سالمت 

 هرای ممعری  هرای سرالمتی تولیرد شرده در رسرانه     ابتردا محتروای ایرا     شده است تا با روش تحقیر  ترکیبری  

 زندگی سالمت هاینامه سالمت( استخراج و سپس سبکنیوز، هفتهسایت سالمت)رادیو، تلویزیون، وبمنتخب

 12نفر از شهروندان  208ای آنها )از طری  ایمایش با نمونه آماری رسانهمرد  شهر تهران به همراه میزان مصرف

نتایج به دست آمده از این تحقی  حراکی از آن اسرت   . قرار گیرندتجزیه و تحلیل مورد و باالتر( شناسایی و نهایتاً 

محرور افرراد و   زندگی سرالمت ور آنها و همچنین بین سبکمحای افراد و سبک زندگی سالمتکه بین مصرف رسانه

حراکی از  نیز در بخش تحلیل محتوا نتایج به دست آمده اایگاه امتماعی و اقتصادی آنها ارتباط معناداری ومود دارد. 

در رتبره او  و ارس از آن ابعراد     آن است که در هر چهار رسانه مذکور، میزان اررداختن بره بعرد مسرمانی سرالمت     

 اند.     به ترتیب بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده« معنوی»و « روانی»، «تماعیام»

 

 

اقتصادی؛ ارتباطات و سالمت ؛ رفتارهای  -ای؛ اایگاه امتماعیمحور؛ مصرف رسانهزندگی سالمتسبک واژگان کلیدی:

 محورسالمت
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  مقدمه

8امروزه ازشکی مدرن، بیش از آنکه بر بیماری
و  3و یا افراد بیمار تمرکز داشته باشد، بر موضوع سالمت 

های  نظا های انواع بیماری و تالش   برای کشف نشانه 4های غربالگری توسعۀ برنامه افراد سالم تاکید دارد.

های آشکار این تغییر رویکرد هستند.  تر، از ممله شاخص مراقبت تندرستی برای ایجاد و تقویت زندگی سالم

ها، بلکه به عنوان عوامل که عوامل امتماعی، نه فقط به عنوان علت بیماری شناسان بر این باورندمامعه

ای که سالمتی به واسطۀ از سازوکارهای اساسی گیرند، یکیشوند. بنابراین نتیجه میتندرستی نیز محسوب می

 های زندگی است. سبکانواع شود، آن به شکل امتماعی ایجاد یا تضعیف می

دهد تا به عنوان یک اقدا  ایشگیرانه، قدری به مرد  این امکان را می 5محورالمتزندگی ساتخاذ یک سبک

 متضمن تصمیمات 6محورزندگی سالمتهای  د ، سبکبرای بیشتر مرکنتر  شخصی بر سالمت خود داشته باشند. 

درباره غذا، ورزش، غلبه بر استرس، سیگار کشیدن، دارو، خطر تصادفات)استفاده از کمربند( و  ریز و درشت

هایی از زیستن  د به عنوان شیوهنتوان محور میهای زندگی سالمت سبک در شرایط کنونی وضع ظاهری بدن است. 

شان را حفظ یا بهبود بخشند و از  کنند تا سالمت میکه عموماً افراد سالم آن را دنبا   هایی. انتخابدناردازی شو مفهو 

 ترینمتداو های ممعی یکی از  رسانه در این میانحا   .(57ص  ،1997، 7بیماری و صدمه بپرهیزند)کاکرها  و ریچی

های زندگی ها و سبکح، بهبود و تغییر رفتاربرای رسیدن به مخاطب انبوه و تالش برای اصال بسترهای ارتباطی

 .(8006 ،2هستند)سروشی و مانیشا محورسالمت

های ممعی عالوه بر حضور گسترده در زندگی افراد، به عنوان منبع اصلی اطالعات مربوط به سالمتی، اثرات رسانه     

سر مهان، نقش بسیار مهمی در در سرا بدون شک ها. رسانهو خواهند گذاشت مهمی بر سالمت عمومی گذاشته

ها بر عهده دارند و منبع مهمی نیز برای ارتقای سالمت به شمار سالمت فردی و عمومی و ایشگیری از انواع بیماری

های گیری(.  داشتن اطالعات صحیح عنصری اساسی است برای تصمیم832ص  ،1997، 9روند)ناندی و ناندیمی

 (. 96ص  ،1391آورد)کیا و دیگران، آحاد مامعه را فراهم میسازی آگاهانه که مومبات توانمند

ها در اشاعه و ها و همچنین نقش گسترده رسانهحا  با تومه به اهمیت محوری سالمت در زندگی همه انسان     

ها به این نکته است که آیا رسانه سازیسازی سالمت، شاید بتوان گفت مسئله اساسی این اژوهش آشکارفرهنگ

های خود ساماندهی کنند یا در این هایی قادرند تا سالمت فردی و امتماعی مامعه خود را با اهداف و ماموریتتن

های رتخانهها و وزامتولیان سالمت و بهداشت مامعه)سازمان باصدایی و همسویی کامل هماهنگی، یکفرایند نیاز به 

زندگی سالمت آحاد مامعه هاینقشی دارند و انتخاب سبکها چه درگیر در امر سالمت( دارند؟ در این میان رسانه

های گروهی در کشور ما هر به عبارت دیگر در شرایطی که رسانه تحت تاثیر کدامیک از متغیرهای ساختاری است؟ 

گذاری های ابالغی خود در حوزه سالمت هستند، و متولیان سالمت کشور نیز به دنبا  سیاستکدا  به دنبا  ماموریت
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های مختلف مرد  دارای الگوهای مشخصی در حوزه رفتارهای سالمتی باشند، آیا گروههای خود میامرای برنامه و

گونه است که های مختلف اقتصادی و امتماعی واقعاً همانمحور مرد  در اایگاهزندگی سالمتهایهستند؟ و آیا سبک

های رسانی شده است؟ آیا رسانهای ممعی اطالعهگذاران سالمت طراحی شده و یا توسط رسانهتوسط سیاست

 کنند؟ممعی در این میان محتوای مناسب و ضروری برای مخاطبان تولید می

ای شهروندان شهر تهران با  رسانهبرای ااسخ به این سواالت، در این اژوهش تالش شده است تا ارتباط مصرف 

آنان در قالب یک ایمایش مورد بررسی قرار گیرد. همچنین  زندکی سالمت(محور )سبکهای سالمترفتارها و انتخاب

های سالمتی ای همزمان و با روش تحلیل محتوا نوع، حجم، و سهم و ابعاد مختلف ایا تالش شده است تا در مطالعه

 حلیلهایی چون: رادیو، تلویزیون، نشریات، فضای مجازی استخراج و تحلیل گردد و نهایتاً در ترسانهتولید شده در 

 آماری اند، ارتباطاند و آنچه مرد  مبنای عمل و کنش خود قرار دادهها تولید کردهنهایی تالش شده تا بین آنچه رسانه

 برقرار گردد. 

 

 اهمیت و ضرورت مسئله

امروزه با وضعیت کامالً متفاوتی روبرو هستیم، وضعیتی که در آن اکثریت مرد  انتظار دارند تا سنین باال      

های اند که با سبکهای مزمنی قرار گرفتهمر کنند در حالیکه آحاد مامعه بیش از گذشته در معرض بیماریع

های قلبی، انواع سرطان، فشار خون و دیابت را های مزمنی چون: بیماریزندگی آنان در ارتباط است. بیماری

های شگیری و درمان قطعی بایستی انتخابهای ازشکی معالجه کرد بلکه برای ایتوان از طری  درمانصرفاً نمی

 صحیح در مسیر زندگی داشت.

ها ارتباط مستقیمی با شناخت هر چه بیشتر این مقوله و ضرورت تومه بیش از ایش به مسئله سالمت در رسانه     

 معرفی شده ایسالمت هم کاالی مصرفی و هم کاالی سرمایه ،اهمیت آن در زندگی امروزی ما دارد. در تعاریف مدید

آورد، به صورت غیرمستقیم و دست می است. به این معنا که فرد عالوه بر مطلوبیت مستقیمی که از مصرف سالمت به

  . (5 ص ،1376، )اورمقیم سالمت نیز مطلوبیت کسب خواهد کرد یهوری ناشی از افزایش سرمااز طری  افزایش بهره

توانند فعالیت کامل داشته ها در صورتی میمتماعی است و انسانهای اسالمت شرطی ضروری برای ایفای نقش     

ای که همیشه ممکن است بر هم باشند که هم خود را سالم احساس کنند و هم مامعه آنها را سالم بداند، دو منبه

 (.43، ص 1322منطب  نباشد )محسنی، 

گذاران حوزه سالمت و حامیان بهداشت یاستهایی چون رادیو و تلویزیون، بسیاری از ساز زمان ظهور رسانه      

ها تغییر یابد و گردد تا به طور خودکار ابتدا نگرشها باعث میمامعه براین باورند که ارائه اطالعات از طری  رسانه

های سالمت محور امروز بر ایشگیری و مراقبت از خود تکیه دارند گیرد. اساس سیاستسپس اصالح رفتارها صورت 
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های هنگفت ها تجهیز کنند دیگر هزینهها یاد بگیرند با ارتقاء سواد سالمتی، خود را در مقابل بیماریاگر انسانچرا که 

نظران معتقدند، هرچقدر اطالعات بسیاری از صاحب دارویی و اتالف وقت و انرژی گریبان آنها را نخواهد گرفت.

 بیماری کمتری خواهیم بود.شاهد افراد مامعه درعرصه سالمت بیشتر شود، از آن طرف 

شود. بر اساس بی مهت نیست که امروزه انسان سالم، محور رشد اقتصادی هر کشور و اولویت ملی تلقی می      

-تومان سرمایه 1000مطالعات صورت گرفته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش ازشکی کشورمان، به ازای هر 

مویی در کل مخارج نظا  سالمت کشور صورت       تومان صرفه 7000گذاری در حوزه بهداشت و ایشگیری حدود 

ای هستند که در کنار یکدیگر ارتباطات و سالمت دو حوزهتوان گفت به مرات میاس  .(4، ص 1395گیرد)اناهی، می

سالمت کننده سالمت فردی و امتماعی تاثیر بگذارند و آن را بهبود بخشند. ارتقاء خواهند بر تصمیمات تقویتمی

در سطح گویند. می« بخشارتباطات سالمت»آحاد مامعه از طری  بستر ارتباطات حوزه نوینی را شکل داده که از آن به 

کننده و  های ترغیب تواند آگاهی فرد را از خطرات سالمت افزایش دهد و محرک فردی، ارتباطات سالمت می

تواند در  در سطح امتماعی، ارتباطات سالمت می د ونرا برای کاهش این خطرات فراهم کهای مورد لزو   مهارت

های سالمت، افزایش تغییرات مثبت  ها و برنامه حمایت از سیاست ،های ممعی مهت تأثیرگذاری بر دستورالعمل برنامه

های بهداشتی  های مراقبت در محیط امتماعی اقتصادی و فیزیکی مامعه، بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی و سرویس

نهایت تشوی  به رعایت هنجارهای امتماعی که برای بهبود کیفیت زندگی و سالمت مامعه   سالمت ممعی و در و 

 (.1393)خانیکی، مفید هستند، به کار گرفته شود

های کالن سالمتی از سوی تمامی دستگاه های متولی امر سالمت مدی گرفتن موضوع سالمت و ایاده سازی سیاست

ها)دیداری، ها از طری  انعکاس مذاب و تاثیرگذار رسانهاین سیاست صحیح  نهادینه سازی از یک طرف و ترویج و

بر روی باورهای غلط سالمتی آحاد مامعه تاثیرگذاشته و تصمیمات معطوف به  تواندشنیداری، مکتوب، مجازی( می

های قلبی و در حوزه بیماریدرصدی  50شاهد بروز علل مرگ ومیر  من بعدسالمت افراد مامعه را متحو  سازد تا 

ها نباشیم. بدیهی است چنانچه خواسته باشیم علت اصلی این مرگ و درصدی در حوزه انواع سرطان 13عروقی و 

کنتر  نشده در بین مرد  و در  هایها، فشارخونعادات بد غذایی خانوادهرا مستجو کنیم باید ریشه آنها را در  میرها 

شایان ذکر است تومه همسو و همزمان  .زندگی سالم مستجو کردهایاد مامعه از سبکیک ممله آگاهی نداشتن افر

ها و رویکردهای اساسی به دو مقوله سالمت و ارتباطات برای رسیدن سریعتر به مامعه سالم و توسعه یافته از ویژگی

 این اژوهش است که تا قبل از این در کمتر اژوهشی دیده شده است.

-های ازشکی معالجه کرد بلکه شیوهتوان مستقیم و به یکباره از طری  درمانها را نمیونه بیماریگاین ارواضح است

زندگی ناسالم مانند: سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل و دخانیات، مصرف غذاهای چرب، هایهای عمل و سبک

بی (. 130، ص8013، 10کاکرها )کردها محسوب توانند به عنوان علل ابتال به این بیماریروابط منسی ارخطر می



5 
 

 

تواند آنان را سالم نگه دارد یا به  افراد است که می 11های زندگیشناسان معتقدند این سبککه مامعه مهت نیست

 (.114، ص 1329بیماری مبتال کند)میرزایی و همکاران، 

 

 

 اهداف تحقیق

 ،«محور تلویزیونهای سالمتبرنامه» ،«ترادیو سالم»ها) رسانه های سالمتی ارائه شده در شناخت محتوای ایا  -

 «(.نیوزسایت سالمتوب» ،«نامه سالمتهفته»

 ها.های سالمتی تولید شده توسط رسانهشناخت نحوه و میزان دسترسی مرد  تهران به ایا  -

 های زندگی سالمت مرد  شهرتهران.شناخت کمیت و کیفیت رفتارها وسبک -

های المتی مرد  تهران بر اساس میزان دسترسی و تاثیراذیری آنها از  ایا شناخت و ارزیابی رفتارهای س -

 ها. سالمتی تولید شده در رسانه

ها، های اعالمی توسط رسانههای تولید شده در حوزه سالمت با سیاستشناخت میزان تطاب  و همسویی ایا  -

 نیازهای مرد  و اسناد باالدستی. 

 

 سواالت تحقیق

ندگی موضوعات سالمتی تولید شده )شامل: سالمت مسمانی، سالمت امتماعی، سالمت توزیع و اراک  -

 ها چگونه است؟ روانی و سالمت معنوی( به تفکیک رسانه

 ،«تلویزیون» ،«رادیو)»های منتخب های سالمتی تولید شده توسط رسانهمندی مرد  تهران از ایا میزان بهره -

 ی آنها در رفتارهای سالمتی خود چگونه است؟و بکارگیر«( فضای مجازی» ،«روزنامه»

ها، نیازهای مرد  و اسناد های اعالمی توسط رسانههای تولید شده در حوزه سالمت تا چه حد با سیاستایا  -

 ؟باالدستی تطاب  و همسویی دارند

 های زندگی سالمی برخوردار هستند؟چه میزان از مرد  تهران از سبک  -

 
 

 پیشینه تحقیق
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ها در انتخاب های کامالً مشابه و با موضوع نقش رسانهتحقیقات انجا  گرفته حاکی از کمبود اژوهش مروری بر

باشد. در این بخش، برخی تحقیقات انجا  گرفته که بیشترین ارتباط و محور در ایران میزندگی سالمتهایسبک

 آید:اند، به شرح زیر مینزدیکی را با موضوع این تحقی  داشته

ای  های سرمایه کننده محور و تعیین ( در اژوهشی دیگر به دنبا  مطالعه سبک زندگی سالمت1327و همکاران ) قاسمی

دهد که سبک  های این تحقی  نشان می اند. یافتهسا  شهرستان تبریز بوده 15ای آن در میان شهروندان باالی  و زمینه

أهل آنها متفاوت است و اشکا  متفاوت سرمایه محور شهروندان برحسب منسیت، سن و وضعیت ت زندگی سالمت

 داری دارد محور شهروندان رابطه معنی انسانی)امتماعی، اقتصادی و فرهنگی( با سبک زندگی سالمت

های  به مطالعه سبک «های زندگی سالمت محور در شهرستان بوکانمطالعه سبک» ای با عنوان( در مطالعه1329شمسی)

نتایج این تحقی  حاکی از آن است است.  سا  شهر بوکان ارداخته 80شهروندان باالی زندگی سالمت محور در بین 

. اندههای منفی و ناسالم نیز بودعلی رغم اینکه افراد تاحدود زیادی رفتار سالمت محور دارند، دارای برخی شاخصکه 

و  ه استدار و مستقیم داشتسبک زندگی سالمت محور با تمامی متغیرهای تحقی  بجز منسیت رابطه معنیهمچنین 

 . یافته است.رفتارهای سالمت محور نیز در بین شهروندان بوکانی بهبود  ،اندفتههرقدر این متغیرها بهبود یا

ساله شهر تهران را مورد بررسی قرار داده  12-65در اژوهشی با روش ایمایشی ممعیت  (1329میرزایی و کردزنگنه )

اند. نتایج این اژوهش حاکی از آن محور را مورد تحلیل قرار داده زندگی سالمتهای منسی و سنی سبک  و تفاوت

محور ابعادی نظیر کشیدن سیگار، مصرف الکل، فعالیت بدنی و  است که از میان ابعاد متفاوت سبک زندگی سالمت

ن میانسالی و بعد از آن ورزش در بین زنان کمتر مشاهده گردید و در مجموع زنان نسبت به مردان و افراد واقع در سنی

 تری بودند. دارای سبک زندگی سالم

محور  سالمتی ها تماشاگر برنامه تلویزیون کهنفر از مخاطبان  480بهداشتی خود  رفتار اژوهشدر  (1391)ترکمندی

 ،اژوهشی این ها افتهبر اساس یرا با روش ایمایشی مورد بررسی قرار داده است.  بودند یاسالم یممهور یمایس

 .ه استبود« دکتر سال »مطالعه برنامۀ  نمونه مورد ی از نظراسالم یممهور یمایمحور س سالمتۀ ن برنامیتر نندهیارب

 اما بینم یارتباط مستق ااسخگویان ها و سن ن برنامهیا یزان تماشاین میبدهد  های این اژوهش نشان می همچنین یافته

 ی ومود ندارد. معنادارارتباط  ،زان تماشایالت با میت وسطح تحصیمنس

 
 

 

 پژوهشنظری چارچوب 

و    « محورسبک زندگی سالمت»های نظری ها و تحلیل نهایی از رویکردمطالعه حاضر برای یافتن شاخص

آنچه محور اصلی مطالعات برداری کرده است. در این ارتباط، ، به فراخور بهره«کارکردها و تاثیرات رسانه»
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باشد.  وی از می 18الگوی نظری ارائه شده توسط ویلیا  کارکرها شود،  حسوب میم محورسالمتزندگی سبک

بر این « محورزندگی سالمتسبک»ممله تاثیرگذارترین افراد در این حوزه است.  مد  نظری کاکرها  با عنوان 

ختاری مبنا استوار است که نوع تجارب و فرایند امتماعی شدن که خود حاصل متغیرهای مختلف عوامل سا

کند که در نتیجه آن افراد مسیر عملشان را انتخاب و فراهم می 13های زندگیهایی را برای انتخاباست، ظرفیت

های شان را تفسیر کنند، دست به انتخابدهد تا شرایطکنند و در نتیجه به افراد این قابلیت را میارزیابی می

محور زندگی سالمتا تنظیم کنند. از نظر کاکرها  سبکشان رعمدی بزنند و بر اساس معانی ذهنی خود اعما 

های در دسترس مرد  هایی از گزینههای مرتبط با سالمتی، بر اساس انتخاببه عنوان الگوهای ممعی از رفتار

های زندگی آنها مطابقت دارد. بر اساس الگوی نظری کاکرها ، متغیرهای تعریف شده است که با فرصت

و  15شدنسازند و از سوی دیگر، زمینه امتماعیرا می 14های زندگیری، از سویی فرصتمختلف عوامل ساختا

 تجارب
دهد که کنش متقابل کنند. مدلی که کاکرها  ترسیم کرده است نشان میمختلف را برای افراد ایجاد می16

ت خود منجر به ایجاد کند. این تمایالهای زندگی، تمایالت افراد را به عمل، تولید میها و فرصتبین انتخاب

-اند، عملکردها و کنشهایی که در چنین فرایندی شکل گرفتهوارهشوند. به این ترتیب عادتها میوارهعادت

-محور میهای زندگی سالمتدهند که در مجموع منجر به سبکهای مختلف شکل میهای افراد را در حوزه

ای افراد و نقش و مایگاه آنان در فرایند مصرف رسانهدر این اژوهش متغیرهای دیگری نیز در حوزه  شوند.

ای و رسانهاذیری به مد  کاکرها  اضافه شده است. در الگوی نظری کاکرها  اشاره مستقیمی به مصرفمامعه

رسد با تومه به مایگاه و نفوذ مطالعه قرار نگرفته است. بنظر میمندی افراد از این مولفه مورد میزان بهره

ها بویژه سالمت عمومی، سنجش و ا در زندگی روزمره افراد و نقش آموزشی آنها در تمامی عرصههرسانه

باشد. در این مطالعه همچنین کننده مد  نظری کاکرها  ها و به نوعی تکمیلارزیابی این مولفه یکی از ضرورت

ای ساختاری نقش بسیار مهم، ای و در کنار متغیرهها به عنوان یک متغیر زمینهمفروض گرفته شد که رسانه

 محور افراد دارند. گیری افکار، تمایالت و رفتار سالمتای در شکلکنندهو تعیین سازنده

 

 پژوهش شناسیروش

-زندگی سالمت از ظرفیتتر در حوزه سبکتر و مامعدر این اژوهش به منظور دستیابی به یک تحلیل کامل

گیری شده است. لذا طراحی بهره 19متوالی ایوسته وبه طور 12یفیو ک 17های مومود در دو روش تحقی  کمی

. برای انجا  این تحقی  نیاز به تحلیل ه استصورت گرفت 80طرح مبتنی بر روش ترکیبیاین تحقی  بر اساس 

های مورد بررسی نیاز به دست آمده با ماموریت رسانههای ممعی بود و به منظور تطبی  نتایج بهمحتوای رسانه

داشت. همچنین به به آنان  و ارائه نتایج به دست آمده از بخش تحلیل محتوا های عمی  با متولیان ذیربطبهمصاح
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زندگی سالمت شهروندان شهر تهران نیاز به انجا  یک ایمایش ای و سبکمنظور اطالع از میزان مصرف رسانه

دست های بهبندی دادهیتاً برای ممعگانه شهر تهران بود و نها 88آوری اطالعات در سطح مناط  برای ممع

برگزار  81آمده و ای بردن به آشنایی با نظرات متفاوت خبرگان ضرورت بود تا یک ملسه بحث گروهی متمرکز

مورد بازنگری و موشکافی قرار گیرد. در این اژوهش غلبه با از ابعاد مختلف شود و طی آن تمامی نتایج تحقی  

برای اشتیبانی از روش کمی استفاده شده است. بنابراین رویکرد این اژوهش روش کمی بوده و از روش کیفی 

   آید:به شرح زیر می در قالب دو بخش کمی و کیفی مزئیات بیشتر روش تحقی است.  بوده از نوع تبیینی

 

 بخش کمّی -الف

 باشدمی بخش کمی این اژوهش دارای دو قسمت

محوری که در های سالمته میزان، حجم و ابعاد مختلف ایا برای استخراج و دستیابی ب : 22تحلیل محتوا -1

شود، ابتدا فرمی حاوی متغیرها و مقوالت مرتبط با اهداف و سواالت تحقی  منعکس میی منتخب هارسانه

های آخرین نظرسنجی محور صدا و سیما بر اساسهای سالمتترین برنامهطراحی شد و سپس شاخص

-عنوان شاخصنامه سالمت نیز بهنیوز و هفتهشناسایی و همچنین سایت سالمتگرفته در رسانه ملی انجا 

گیری و سپس مورد تحلیل محتوای کمی های مجازی و مکتوب مطاب  نمونهترین نمایندگان دو حوزه رسانه

قرار گرفت. سپس نتایج بدست آمده از این مطالعه برای طراحی سواالت ارسشنامه مرحله بعد)ایمایش( 

که با  1398هفته سا    58الذکر در های فوقروز از برنامه 58گیری شد. مامعه نمونه این تحقی  شامل: بهره

های شاخص، ارشنونده و  روزهای مورد نظر انتخاب و برنامه 83گیری غلتان یا هفته مرکبروش نمونه

 .ارزیابی قرار گرفته است اند، موردبوده 2 -12دقیقه و در ساعات  30ها که زمان اخش آنها بیشتر از اربیننده شبکه

های ای مرد  شهر تهران و شناسایی رفتاربرای استخراج و دستیابی به میزان مصرف رسانه:  24پیمایش -2

 88نفر از شهروندان در مناط   208محور آنان یک نظرسنجی با نمونه های زندگی سالمتسالمتی و سبک

انجا  شد و طی آن میزان  1393در سا   85ایمرحلهای چند هخوش گیریگانه شهر تهران و بر اساس نمونه

-شاخص محور تولید شده، و همچنینهای سالمتاز برنامه شهروندانگیری و رضایت مصرف، آشنایی، بهره

 . ه استمحور آنان استخراج و نهایتاً مورد تحلیل آماری قرار گرفتسبک زندگی سالمت های مربوط به

 

 بخش کیفی -ب

که اس از انجا  بخش کمّی اژوهش و دستیابی به  باشدمی دارای دو قسمتش کیفی این اژوهش نیز بخ     

 . ه استنتایج آن صورت گرفت
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اس از استخراج و تحلیل اولیه بخش کمی اژوهش)تحلیل محتوا و ایمایش( :  26یافتهمصاحبه نیمه ساخت -1

های سالمتی در چهار رسانه های تولیدکننده ایا در این قسمت یک سلسله گفتگو و مصاحبه با مدیران حوزه

ها با عملکردشان در حوزه تولید ایا  های ابالغی رسانهو با هدف دستیابی به میزان تطاب  بین سیاست منتخب

 سازی شد.انجا  گرفت و نتایج آن برای قسمت بعدی اژوهش آماده

های قسمت قبلی، به منظور شناسایی فاصله آوری تمامی نتایج در سهاس از ممع: بحث گروهی متمرکز -2

های سالمت محور توسط مخاطبان)مرد ( و ها و مصرف ایا محور در رسانههای سالمتمومود بین تولید ایا 

همچنین برای دستیابی به راهکارهای امرایی برای بهبود وضعیت سالمت مامعه یک ملسه بحث گروهی 

خبرگان دانشگاهی( برگزار شد. و از نتایج  -سالمت)خبرگان امراییگروپ( با خبرگان حوزه متمرکز)فوکوس

 .ها و تحلیل ثانویه و راهکارهای نهایی اژوهش استفاده گردیدآن در تبیین داده

 

 

 

 پژوهش تعاریف نظری

 و آسایش سالمتی، فقط نبود بیماری نیست، بلکه به رفاه، 82مهانی: بنا به تعاریف سازمان بهداشت 87سالمتی 

 (. 68، ص 8000)سازمان بهداشت مهانی، شودیمعنوی اطالق م ی وامتماعی، روان ،یانمسم کامل

توان  به عنوان وضعیتی از سالمت عمومی تعریف کرد که در آن : سالمت مسمانی را می 89سالمت مسمانی

 (.www.reference.comهای روزمره خود را بدون مشکل انجا  دهد)فرد قادر است تما  فعالیت

: سالمت امتماعی به توانایی فرد برای شکل دادن به روابط شخصی معنادار با دیگران  30مت امتماعیسال

های امتماعی و  ای از توانایی  فرد برای مدیریت موقعیتشود. سالمت امتماعی همچنین  نشانهاطالق می

 .(www.reference.com)شودرفتار مناسب و متناسب با موقعیت مزبور قلمداد می

: سالمت روانی، وضعیت روانشناختی یک فرد است که به لحاظ عاطفی و رفتاری در سطحی  31سالمت روانی

سالمت روان یعنی اینکه فرد بتواند عملکرد موف  و عالی از نظر تفکر، خل  و خو،  .کندرضایت بخش رفتار می

های مفیدی در مامعه داشته باشد، روابط مثبت با دیگران برقرار کند، با مشکالت و  فعالیت و رفتار داشته باشد. همچنین

 .(544 ، ص1390)ربر،باشد استرس ها و نامالیمات زندگی کنار آید و توانایی کمک به دیگران را هم داشته

ها و ها، باورها، ارزشای مادی نیست، بلکه به قلمرو ایدهمعنوی سالمت طبیعتاً ادیده بعد :38سالمت معنوی

-های آرمانایدهگرایانه است. های آرمانها، بویژه ایدهاخالقیاتی تعل  دارد که برآمده از ذهن و ومدان انسان

هایی که به نوبه خود راهبردهای عملیاتی برای اند، آرمانهای سالمتی شدهباعث بومود آمدن آرمانگرایانه 

http://www.reference.com/
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ای است که هم دارای بُعد مادی و هم بُعد معنوی آن دستیابی به نتیجهسالمت همگانی بومود آورده و هدف 

 (.1991)سازمان بهداشت مهانی، است

الگوهای تجمعی رفتارهای مرتبط با سالمت ( 1997)از نظر ویلیا  کاکرها :  33محورزندگی سالمتهای سبک

اند. این  شان بنا نهاده شده های زندگی های در دسترس افراد با تومه فرصت هستند که بر اساس انتخاب از گزینه

های سبک زندگی  ها شامل تأثیرات منس، سن، نژاد / قومیت و دیگر متغیرهایی هستند که بر انتخاب فرصت

 (.182 ، ص1329گذارند)میرزایی و همکاران،  تأثیر می

 

 

 تعاریف عملیاتی

سوا  بسته در قالب یک ارسشنامه  52 در این تحقی  برای عملیاتی کردن مفاهیم اساسی و نظری تحقی     

نفر از شهروندان مورد ارسش  208 و گانه شهرداری تهران 88طراحی و در قالب یک ایمایش در سطح مناط  

های دقی  همبستگی، ضروری بود تا بسیاری از متغیرهای و سنجش قرار گرفتند. همچنین به منظور انجا  آزمون

های ارائه شده توسط ااسخگویان بر دی و ادغا  گردند. لذا تمامی ااسخبنای روشمند دستهتحقی  به شیوه

)ارائه شده در  های تعریف شده از سوی خبرگان دانشگاهیاساس نوع ااسخ و همچنین بر اساس شاخص

ای روشمند تفکیک و در قالب چهار مولفه گونهبه 34.اساسای.افزار اس.ملسات فوکوس گروپ( از طری  نر 

  بندی و متمایز شدند.تهدس کالن

؛ « زندگی سالمتسبک»؛ « امتماعی-اایگاه اقتصادی»سازی شده عبارتند از: چهار مولفه کالن شاخص     

 آید:های آن به شرح زیر میکه زیر مجموعه« ایمیزان مصرف رسانه»و « ایرسانهگونه مصرف»

میزان برخورداری از امکانات، تجهیزات و لواز  امتماعی ااسخگویان بر اساس -برای مولفه اایگاه اقتصادی 

تیپ)شامل: اایگاه باال؛ اایگاه متوسط باال؛ اایگاه متوسط؛ اایگاه متوسط اائین؛ اایگاه اائین( متمایز  5منز ، به 

تیپ)شامل:  5های خود به زندگی سالمت نیز ااسخگویان بر اساس نوع ااسخشدند. همچنین برای مولفه سبک

-تاحدودی ناسالم؛ سبک زندگیسالم؛ سبکنیمه زندگیتاحدودی سالم؛ سبک زندگیسالم؛ سبک زندگیسبک

ای، ااسخگویان بر رسانهناسالم( متمایز و از یکدیگر تفکیک شدند. و همچنین برای مولفه گونه مصرف زندگی

غیربیننده( از یکدیگر تفکیک فعا ؛ تیپ)شامل: مخاطب فعا ؛ مخاطب نیمه 3های ارائه شده به اساس نوع ااسخ

تیپ)شامل: مصرف کم؛ مصرف متوسط و  3ای ااسخگویان به گردیدند. و نهایتاً برای میزان مصرف رسانه

 مصرف زیاد( تفکیک و متمایز شدند. 
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های این تحقی  بر اساس نظرات ها و شاخصشایان ذکر است تفکیک و مرزبندی انجا  گرفته بر روی مولفه

-های استانداردالطو  از فرمو  های مختلف و برای تعدیل گویهنظر در حوزه ذیربط تید صاحبخبرگان و اسا

هایی که ابعاد آنها با هم برابر  گیری شده است و از این طری  تعداد گویهارز سازی امتیازها بهرهسازی و هم

 اند. ارز شده این روش هم  اند، با نبوده

 

 

 

 

 های پژوهشیافته

 های جمعی مورد بررسی لیل محتوای رسانهبخش تح -الف

)مسمانی، روانی، آنو برشمردن وموه چهارگانه  یبا تومه به تعریف سازمان بهداشت مهانی از موضوع سالمت    

هر چهار بعد های منتخب، های تولید شده توسط رسانهبرای ارزیابی ایا در این تحقی  نیز  ،امتماعی و معنوی(

های شاخص، مستقل  های حاصل از تحلیل محتوای برنامهدر اینجا یافته اند.قرار گرفته سنجش و سالمتی مورد تومه

-، مطالب منعکس شده در وب«رادیو سالمت»های شاخص  ، همچنین برنامه«تلویزیون»های مختلف و ارطرفدار شبکه

 و  و نمودارهای زیر آمده است:در مدا 98در سا  « نامه سالمتهفته»و مطالب منعکس شده در « نیوزسالمت»سایت 

 های مورد بررسیبه ابعاد چهارگانه سالمت به تفکیك رسانه . توزیع درصد میزان پرداخت1جدول شماره 

 سالمت نامه هفته نیوز سالمت سایت وب تلویزیون  سالمت  رادیو  

 76/1 68/4 75/5 67/5 جسمانی سالمت بعد

 11/6 18/3 12/5 11 اجتماعی سالمت بعد

 11/1 13/1 11/5 17/5 روانی سالمت بعد

 1/2 2/. 5/. 2 معنوی سالمت بعد

ها ها )برنامهشود، در میان ابعاد چهارگانه سالمت، بیشترین توجه رسانهمشاهده می 1گونه که در جدول شماره همان

 که بوده است درصد( 67تا  76و مطالب منعکس شده در فضای مجازی و مکتوب( به بعد سالمت جسمانی )بین 

نامه هفتهدرصد( و سپس در  5/65در این میان بیشترین حجم پرداخت به بعد سالمت جسمانی در تلویزیون )با 

ها معطوف به بعد سالمت معنوی بوده که در این درصد( بوده است. همچنین کمترین توجه رسانه 1/67)با  سالمت

 باشد.رسی میهای مورد برمیان وضعبت رادیو بهتر از دیگر رسانه
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درصد( و در بعد  1/11تر بوده ) طور نسبی مطلوببه نیوزسایت سالمتوبوضعیت  نیز در بعد سالمت اجتماعی

رسد اختالف قابل توجهی که در ها بهتر است. به نظر میدرصد( از دیگر رسانه 5/16سالمت روانی وضعیت رادیو )

حاکی از پررنگ بودن رویکرد جسمانی سالمت در جامعه و شود میزان پرداخت به بعد جسمانی سالمت دیده می

  های الزم از تاثیرات ابعاد دیگر سالمت )روانی؛ اجتماعی؛ معنوی( در ارتقای سالمت فرد و جامعه استفقدان آگاهی

 ها و مطالب منعکس شده به تفکیك سطوح مختلف سالمت و رسانه . توزیع درصد رویکرد کالن برنامه2جدول شماره

 سالمت نامه هفته نیوز سالمت سایت وب تلویزیون سالمت رادیو  

 76/8 86/8 42 49 فرد سالمت

 9/1 9/3 3/9 1 جامعه سالمت

 14/2 3/9 4/1 1 خانواده سالمت

 

نیوز؛ سایت سالمتگیری هر چهار رسانه )رادیو؛ تلویزیون؛ وبدهد که هدفنتایج به دست آمده نشان می

درصد(. جدول فوق نشان  49تا  67اختالف نسبتاً زیادی معطوف به سالمت فرد است)بین نامه سالمت( با هفته

های مشابهی دارند. کالن رسانه ملی وضعیتهای مشیدهد رادیو و تلویزیون به دلیل مشابهت در اصول و خطمی

دانند و از ت افراد میها معطوف به سالمسازیدرواقع این دو رسانه بیشترین توجه و اهتمام خود را در برنامه

سایت وب»رانند. در حوزه سالمت جامعه، دو رسانه کمتر سخن میبه هر دلیلی سالمت جامعه و سالمت خانواده 

وضعیت نسبی بهتری نسبت به رادیو و تلویزیون دارند و در حوزه سالمت « نامه سالمتهفته»و « نیوزسالمت

 وضعیت بهتری دارد. هانامه سالمت از دیگر رسانهخانواده هفته
 ها و مطالب منعکس شده به تفکیك رسانه . توزیع درصد رویکرد کلی برنامه3جدول شماره

 سالمت نامه هفته نیوز سالمت سایت وب تلویزیون  سالمت  رادیو  

 56 28/3 48/5 96 محور درمان رویکرد

 91 71/7 51/5 51 پیشگیرانه رویکرد

 

هایی مشیها و خطهای سالمتی همواره جزو سیاستبرنامه« محور بودندرمان»یا « پیشگیرانه بودن»دو رویکرد 

های سالمتی در سراسر دنیا مطرح هستند. اهمیت این موضوع تا جایی است که در اند که در تمامی نظامبوده

محور ر اولویت داشتن رویکرد پیشگیرانه بر درمانهای سالمتی دنیا )از جمله ایران( ب تمامی اسناد باالدستی نظام

ها وضعیت بهتری دارد تاکید شده است. هرچند رویکرد پیشگیرانه در تلویزیون نسبت به رادیو و دیگر رسانه

-رود رادیو و تلویزیون با توجه به ضریب نفوذی که در بین مخاطبان دارند و با توجه به سیاستولی انتظار می

درصد رویکرد  18سازمان صدا و سیما نسبت  های کالنبرای آنها ترسیم شده است)در سیاستهای کالنی که 
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است(، رویکرد پیشگیرانه را با شتاب بیشتری)بویژه  بینی شدهپیشمحور درصد رویکرد درمان 28پیشگیرانه و 

 در رادیو( ادامه دهند.

  

 بخش پیمایش -ب

 ایمحور؛ پایگاه اقتصادی و اجتماعی ؛ مصرف رسانهزندگی سالمتتوزیع پاسخگویان بر اساس سبك .1

 انرد بوده« سالم»دارای سبک زندگی  شهر تهران درصد ااسخگویان 9دهد، تنها نشان می تحقی های این یافته

 هرای حاصرل از   برخوردارند. دیگرر یافتره  « تاحدودی سالم»درصد ااسخگویان نیز از سبک زندگی  45و حدود 

درصد( در اایگاه امتماعی  8/88حاکی از آن است که بیش از یک انجم ااسخگویان ) سازی صورت گرفتهتیپ

 اند.  قرار گرفته« اایین»اقتصادی  -درصد از ااسخگویان در اایگاه امتماعی 10و حدود « باال»اقتصادی  –

 ای؛ مصرف رسانهمحور؛ پایگاه اقتصادی و اجتماعی سالمتزندگیتوزیع پاسخگویان بر اساس سبك: 4شماره  جدول

 هاشاخص                          

 ها مولفه
 درصد فراوانی شاخص

 محورسبك زندگی سالمت

 9.0 78 سالم

 44.9 360 تا حدودی سالم

 35.9 822 نیمه سالم

 9.5 76 تا حدودی ناسالم

 0.7 6 ناسالم ) ار خطر(

 100.0 208 مجموع

 پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 88.8 172 باال

 85.3 803 متوسط باال

 85.4 804 متوسط

 17.8 132 متوسط اایین

 9.9 79 اایین

 100.0 208 مجموع

 ایگونه مصرف رسانه

 37.4 300 مخاطب برنامه های سالمت نیستند

 4.7 32 مخاطب غیرفعا )منفعل(

 57.9 464 مخاطب فعا  و ایگیر

 100.0 208 مجموع

 ایانهمیزان مصرف رس
 75.2 350 زیاد و خیلی زیاد

 14.3 66 متوسط
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 10 46 کم و خیلی کم

 100.0 468 مجموع
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 سنجش ارتباط میان متغیرهای تحقیق  .2

بهره گرفته شده است. نتایج « آزمون ضریب همبستگی پیرسون»برای یافتن رابطه میان متغیرهای تحقی  از

یرهای تحقی  ارتباط معناداری ومود دارد. نتایج به دست آمده دهد که میان متغحاصل از این آزمون نشان می

و در سطح معناداری  0.12ای با شدت ای رابطهرسانهمحور و مصرفزندگی سالمتدهد، میان سبکنشان می

درصد میان دو متغیر ارتباط آماری  99مشاهده شده است. این محاسبه حاکی از آن است که با اطمینان  0.000

 -ای و اایگاه اقتصادیرسانهومود دارد. عالوه بر این، رابطه مثبت و معناداری نیز بین گونه مصرف معناداری

نشان از ومود رابطه  0.000و در سطح معناداری  0.151امتماعی مشاهده شده است. ضریب ایرسون با شدت 

ای مثبت و در نهایت نیز، رابطه درصد( دارد. 99مثبت و معنادار میان دو متغیر در سطح بسیار باالی احتما  ) 

امتماعی مشاهده شده است. این رابطه نیز با اطمینان  -محور و اایگاه اقتصادیزندگی سالمتمعنادار میان سبک

 مورد تایید قرار گرفته است. 0.000درصد و در سطح بسیار باالی آماری  99

متغیرهای اصلی تحقیق آزمون ارتباطی پیرسون برای سنجش رابطه میان:  5شماره  جدول  

ایمصرف رسانه نام متغیر محورسبك زندگی سالمت  اقتصادی –پایگاه اجتماعی    

ایگونه مصرف رسانه  
 18151 181.1 1 ضریب پیرسون

 سطح معناداری

 

18111 18111 

محورسبك زندگی سالمت  
 18211 1 ضریب پیرسون

 سطح معناداری

 

18111 

اجتماعی-پایگاه اقتصادی  
ریب پیرسونض  

1 
 سطح معناداری

 
 

 آزمون مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق .3

دهد، بین دو گروه منسیتی )مردان و زنان( به لحاظ گونه مصرف ها نشان مینتیجه آزمون مقایسه میانگین

-المتامتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشده است اما به لحاظ سبک زندگی س -ای و اایگاه اقتصادیرسانه

اند و تفاوت میانگین این دو گروه منسیتی محور، مردان از میانگین نسبتاً بهتری نسبت به زنان برخوردار بوده
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توان گفت، مردان به دالیل متعددی چون تمکن مالی بیشتر، بوده است. در نتیجه می 000در سطح  معناداری .

رزشی بیشتر، نسبت به زنان از رفتارها و سبک های وهای فیزیکی و همچنین انجا  فعالیتتحرک و فعالیت

اند و زنان در مقابل به دالیل مختلفی چون تحرک کمتر و دریافت کالری بیشتر تری برخوردار بودهزندگی سالم

در منز ، همچنین نداشتن فراغت الز  برای رسیدگی به خود به دلیل تربیت فرزندان و انجا  کارهای منز ، هم 

 اند. تر( بودهمحور و هم در شاخص توده بدنی دارای میانگین باالتری)ناسالمگی سالمتزنددر شاخص سبک

 : آزمون مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق  6شماره  جدول

هاگروه متغیرهای تحقی  هامیانگین  آماره    T  
درمه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

ایرسانهگونه مصرف  
 7.72 مرد

0.819 434 0.284 
 7.21 زن

ایرسانهمیزان مصرف  
 88.7 مرد

1.16 494 0.840 
 83.3 زن

محورسالمتسبک زندگی  
 1.07 مرد

1.84 748 0.000 
 1.1 زن

امتماعی -اایگاه اقتصادی  
 3.05 مرد

6.57 200 0.818 
 3.16 زن

 شاخص توده بدن
 85.21 مرد

0.050 754 0.009 
 21.89 زن

 

 اجتماعی -ای بر حسب پایگاه اقتصادیه مصرف رسانهتوزیع گون .4

 68امتماعی باال و  -درصد از افراد اایگاه اقتصادی 60بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، حدود 

باشند. در حالی که در افراد های سالمت میامتماعی متوسط باال مخاطبان فعا  برنامه -درصد اایگاه اقتصادی

درصد  32.5یابد. از سوی دیگر، درصد تقلیل می 45و  52و متوسط اایین این نسبت به ترتیب به  اایگاه اایین

های سالمت نیستند و این نسبت در اایگاه اایین و متوسط اایین به ترتیب از ااسخگویان اایگاه باال، بیننده برنامه
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دهد که نشان می 0.044ناداری باشد. در مجموع، ضریب محاسبه شده گاما در سطح معدرصد می 49و  30

 امتماعی ومود دارد.  -ای و اایگاه اقتصادیارتباط معناداری میان گونه مصرف رسانه

 

 اجتماعی -ای بر حسب پایگاه اقتصادی: توزیع گونه مصرف رسانه7شماره  جدول

 مجموع
اجتماعی -پایگاه اقتصادی اجتماعی  -پایگاه اقتصادی                

 

ای مصرف رسانه  

 پایین متوسط پایین متوسط متوسط باال باال

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 مخاطب فعال 41 5.81 62 4581 122 6181 126 6281 114 6185 464 .578

گونه 

مصرف 

ای  رسانه  

487 3. 181 2 381 6 781 14 681 . 1185 . 
فعال  مخاطب غیر

نفعل()م  

 غیر مخاطب 21 3185 .6 4.81 .6 3381 71 3581 72 3.85 311 3785

 مجموع .6 11181 .13 11181 214 11181 213 11181 ..1 11181 12. 11181

1852  سطح معناداری 18144  ضریب گاما 
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 محورزندگی سالمتای بر حسب سبكتوزیع گونه مصرف رسانه .5

درصد افرادی که سبک زندگی سالم  20مطالعه حاکی از آن است که، حدود  نتایج به دست آمده از این

درصد این افراد از دسته مخاطبان  80که نزدیک به اند درحالیهای سالمت بودهاند، از مخاطبان فعا  برنامهداشته

سالم، یا مخاطب  اند. نکته مالب تومه اینجاست که تمامی افراد برخوردار از سبک زندگیها نبودهفعا  برنامه

رو، هیچیک از ااسخگویان این گروه در زمره مخاطبان غیر اند. ازایناند یا اصالً در زمره مخاطبان نبودهفعا  بوده

-زندگی ناسالم نیز افرادی بودهسو  افراد برخوردار از سبکفعا  مای نگرفته است. عالوه بر این، نزدیک به دو

نشان     0.000در سطح معناداری « گاما»اند. این موضوع توسط ضریب نبودههای سالمت اند که مخاطب برنامه

ای که افراد گونهمحور ومود دارد بهزندگی سالمتای و سبکرسانهدهد ارتباط مستقیمی میان گونه مصرفمی

 های سالمت هستند و بالعکس.زندگی سالم بیش از دیگران مخاطبان فعا  برنامهدارای سبک

محورزندگی سالمتای بر حسب سبك: توزیع گونه مصرف رسانه .رهشما جدول  

 مجموع

محورسبك زندگی سالمت -سبك زندگی سالمت  

 محور

 

رسانه ایمصرف  

ناسالم 

 )پرخطر(

تا حدودی 

 ناسالم
 نیمه سالم

تا حدودی 

 سالم
 سالم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 مخاطب فعال .5 186. .21 6186 154 5385 32 4281 2 3383 464 .578
گونه 

مصرف 

ای  رسانه  

487 3. 181 1 286 2 586 16 586 21 181 1 
مخاطب غیر 

 فعال)منفعل(

 غیر مخاطب 14 1.84 122 .338 .11 4181 42 5583 4 6687 311 3784

 مجموع 72 11181 361 11181 ..2 11181 76 11181 6 11181 12. 11181

 ضریب گاما 1827 سطح معناداری 18111
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 اجتماعی -محور بر حسب پایگاه اقتصادیتوزیع سبك زندگی سالمت  .6

درصد افراد اایگاه متوسط باال سبک  50درصد افراد اایگاه باال، و  42دهند، های این تحقی  نشان مییافته

 87.5و   48های اایین و متوسط اایین به ترتیب به ر اایگاهاند در حالی که دزندگی تا حدودی سالم داشته

درصد آنان نیز  82اند و زندگی ارخطر نداشتهیک از ااسخگویان اایگاه باال، سبکدرصد تقلیل یافته است. هیچ

زندگی نیمه سالمی درصد ااسخگویان اایگاه اایین سبک  40.5اند در حالی که زندگی نیمه سالم داشتهسبک

دهد که ارتباط مستقیمی میان اایگاه نشان می 0.030ضریب محاسبه شده گاما در سطح معناداری  اند. تهداش

های باالتر دارای سبک محور ومود دارد. به عبارت دیگر افراد اایگاهزندگی سالمتامتماعی و سبک -اقتصادی

 تر هستند.های اایینتری در مقایسه با اایگاهزندگی سالم

اجتماعی -محور بر حسب پایگاه اقتصادی: توزیع سبك زندگی سالمت .ه شمار جدول  

 مجموع

  -پایگاه اقتصادی اقتصادی –پایگاه اجتماعی 

 اجتماعی

 

 سبك زندگی 

 محورسالمت

 پایین متوسط پایین متوسط متوسط باال باال

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 سالم 4 681 .1 1381 12 .58 16 785 25 1381 75 81.

سبك زندگی 

 محورسالمت

448. 357 4.81 .1 5181 111 4.81 .. 2785 3. 4281 2. 

تا 

حدودی 

 سالم

 سالم نیمه .2 4185 61 4385 4. 4182 64 3185 52 2.81 ..2 .358

.85 76 1181 21 1181 21 48. 11 1485 21 .85 6 
تاحدود

 ی ناسالم

187 6 181 181 181 2 181 1 184 2 381 2 
ناسالم 

 )پرخطر(

1118

1 
.12 

1118

1 
1.. 

1118

1 
213 

1118

1 
214 

1118

1 
13. 

1118

1 
 مجموع .6

 ضریب گاما 1817 سطح معناداری 18131
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 اجتماعی -های مختلف اقتصادیای در بین پایگاهمقایسه میزان مصرف رسانه .7

یک از افراد اایگاه باال و متوسط باال میزان مصرف دهد، هیچعه نشان مینتایج به دست آمده از این مطال

 41ای خیلی زیاد و درصد افراد اایگاه باال مصرف رسانه 56اند. عالوه بر این، حدود ای خیلی کم نداشتهرسانه

ای مصرف رسانه درصد افراد اایگاه اایین از میزان 16اند در حالی که تنها ای زیاد داشتهدرصد مصرف رسانه

درصد از افراد اایگاه  18دهد که ای کم نیز نشان میاند. ارزیابی میزان مصرف رسانهخیلی زیاد برخوردار بوده

اند. این در حالی است ای کمی برخوردار بودهدرصد از افراد اایگاه متوسط اایین از مصرف رسانه 11اایین و 

دهد که بین اند. میزان ضریب گاما نیز نشان میوضعیتی قرار نداشته یک از افراد اایگاه باال در چنینکه هیچ

 امتماعی افراد ارتباط معناداری ومود دارد.  -ای و اایگاه اقتصادیمیزان مصرف رسانه

 

 اجتماعی  -های اقتصادیای در بین پایگاهمقایسه میزان مصرف رسانه:  11شماره  جدول

 

 

 

 

 مجموع
اجتماعی -پایگاه اقتصادی پایگاه             

اجتماعی -اقتصادی  

 

 ایمصرف رسانه

 پائین متوسط پائین متوسط متوسط باال باال

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 خیلی کم 4 .18 6 685 2 185 1 181 1 181 12 286

میزان 

مصرف 

ای  رسانه  

 کم 6 12 11 .118 12 .8. 6 582 1 181 34 784

 متوسط 11 21 21 2187 24 1786 11 86. 2 .28 66 1483

 زیاد 22 44 31 3286 .4 3583 36 31 .2 4182 164 3585

 خیلی زیاد . 16 26 2.83 51 .368 64 5582 .3 .558 1.6 4183

 مجموع 51 11181 2. 11181 136 11181 116 11181 .6 11181 462 11181

زیسطح معنادا 18111   183.  ضریب گاما 

 



21 
 

 

بخش کیفی -ج  

های عمیقی است که با خبرگان ومتولیان حوزه سالمت در هر چهار نتیجه مصاحبه این بخش از تحقیق 

نامه سالمت( صورت گرفته است. به عبارت نیوز، هفتهسایت سالمترسانه منتخب) رادیو، تلویزیون، وب

های تولید شده در هر چهار از یك سال تحلیل محتوای پیام بندی نتایج به دست آمدهدیگر پس از جمع

ها مورد ارزیابی قرار های ابالغی توسط خود رسانهها و ماموریتها در مقایسه با سیاسترسانه فوق، یافته

 گرفته است و نتیجه در قالب جدول زیر تنظیم شده است. 

های غیر مهار بیماری»و « های واگیرداریماریمهار ب»شود، مشاهده می 11گونه که در جدول شماره همان

در هر دو رسانه)رادیو و تلویزیون( در بازه زمانی مورد « های بهبود و تغذیهآموزش روش»همچنین « واگیر

پیشگیری از »مورد پرداخت قرار گرفته است. در مقابل مواردی چون: « خیلی خوب»و « خوب»بررسی 

و «پیشگیری از حوادث و سوانح»همچنین « بهداشتی خدمات عرضه یتاهم و سالمت در عدالت»و « اعتیاد

اند که به ترتیب در هر دو رسانه از جمله محورهای مهمی بوده« آشنایی با مفاهیم جمعیت و خانواده» 

 به آنها پرداخته شده است. « خیلی ضعیف»و « ضعیف»طور رادیو و تلویزیون به

 های روش آموزش»، «اعتیاد از پیشگیری»شود مواردی چون: میگونه که در جدول مذکور مشاهده همان

خیلی »طور نیوز بهدر وب سایت سالمت« محیط بهداشت و زیست محیط حفظ ترویج»و « تغذیه و بهبود

 سالمت در عدالت»، «مناسب تحرك و ورزش رویکرد»، «دندان و دهان سالمت حفظ»و در مقابل « خوب

 و حوادث از پیشگیری»و « خانواده و جمعیت مفاهیم با آشنایی»، «بهداشتی خدمات عرضه اهمیت و

 مورد پرداخت قرار گرفته است.  « ضعیف و خیلی ضعیف»به طور « سوانح

و مواردی « خیلی خوب»به طور « دارو رویهبی مصرف و درمانی خود از پرهیز»نامه سالمت نیز در هفته

پرداخته شده « خیلی ضعیف»به طور « سوانح و حوادث از پیشگیری»و « دندان و دهان سالمت حفظ»چون 

 است. 

های قلبی و عروقی و انواع سرطان دهد پرداختن به بیماریاین درحالی است که نتایج این تحقیق نشان می

های مورد های نسبتاً بعدی رسانههمچنین پیشگیری از سوانح شغلی و حوادث رانندگی و اعتیاد در اولویت

 .دنربررسی قرار دا
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 «  های ابالغی خودشان در حوزه سالمت سیاست»های مورد بررسی به  : ارزیابی میزان توجه رسانه11جدول شماره 

 هاهای اعالمی از سوی رسانه سياست 
 ميزان پرداخت در تلویزیون ميزان پرداخت در رادیو سالمت 

خيلی 
 خوب

 ضعيف   متوسط خوب
خيلی 
 ضعيف

خيلی 
 خوب

 يفضع متوسط خوب
خيلی 
 ضعيف

                  رویه داروپرهيز از خود درمانی و مصرف بی

               های مختلف بهداشت روان آموزش شيوه

     *        های واگيردار مهار كردن بيماری

            های غير واگير پيشگيری از بيماری

                  های سالمندان پيشگيری و مهار كردن بيماری

             حفظ سالمت دهان و دندان

                   پيشگيری از اعتياد

           های بهبود و تغذیه آموزش روش

               پيشگيری از حوادث و سوانح

              رویكرد ورزش و تحرك مناسب

                  عدالت در سالمت و اهميت عرضه خدمات بهداشتی

             زیست و بهداشت محيط ترویج حفظ محيط

               آشنایی با مفاهيم جمعيت و خانواده

 هاهای اعالمی از سوی رسانه سياست

 نامه سالمتميزان پرداخت در هفته نيوز سایت سالمتميزان پرداخت در وب

خيلی 
 خوب

 ضعيف   متوسط خوب
خيلی 
 ضعيف

خيلی 
 خوب

 ضعيف متوسط خوب
خيلی 
 ضعيف

                 رویه داروپرهيز از خود درمانی و مصرف بی

              های مختلف بهداشت روان آموزش شيوه

     *        های واگيردار مهار كردن بيماری

            های غير واگير پيشگيری از بيماری

                  های سالمندان پيشگيری و مهار كردن بيماری

             حفظ سالمت دهان و دندان

                   پيشگيری از اعتياد

           های بهبود و تغذیه آموزش روش

               پيشگيری از حوادث و سوانح

              رویكرد ورزش و تحرك مناسب

                  عدالت در سالمت و اهميت عرضه خدمات بهداشتی 

             زیست و بهداشت محيط ترویج حفظ محيط

               آشنایی با مفاهيم جمعيت و خانواده
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  35حلیل مسیرت

در نظر « علت»تحلیل مسیر روشی است برای مطالعه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهایی که به عنوان 

اند. باید تومه داشت که از تحلیل مسیر در کشف رض گردیدهف« معلو »اند و متغیرهایی که به عنوان گرفته شده

رود که بر مبنای دانش مالحظات نظری هایی بکار میشود بلکه این روش در مورد مد ها استفاده نمیعلت

های علی به به عبارت دیگر تحلیل مسیر برای آزمون مد  (.406ص :1322، زرتدوین شده باشند)کرلینجر و ادهاو

 کند ببینیم در ای چه چیزی هستیم.  ود و مستلز  تنظیم مدلی به صورت نمودار علی است و به ما کمک میرکار می

توان میزان مناسب بودن مد  را ارزیابی  شود، از این رو میاصوالًدر تحلیل مسیر از رگرسیون استفاده می

شود( مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد. کرد و با استفاده از وزن بتا )که در تحلیل مسیر ضریب مسیر خوانده می

کند  سازد به ساز و کار اثر متغیرها بر یکدیگر ای ببریم و مشخص میعالوه بر این، تحلیل مسیر ما را قادر می

اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم است و تا چه حد غیرمستقیم. بدین ترتیب، تحلیل مسیر به طری  قابل فهم و 

 (.  888 ص ،1325آورد )دواس، ادی درباره فرآیندهای علی فراهم میای اطالعات زی ساده

 در نمودار زیر تحلیل مسیر سبک زندگی سالمت در این تحقی  به نمایش گذاشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایميزان مصرف رسانه  

اقتصادی و اجتماعی پایگاه  

 

ایگونه مصرف رسانه  

 

 سبک زندگی سالمت
81/0  

34/0  

81/0  

72/0  

72./  

74/0  
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 گیرییجهتو ن بحث

های وده است که آیا اصوالً رسانهبه طور خیلی خالصه این تحقی  به دنبا  تبیین بیشتر این موضوع ب          

هایی که مرد  در خصوص نوع و کیفیت تغذیه، ورزش، استعما  دخانیات و سایر موارد ممعی بر روی تصمیم

های کنند، تاثیرگذار است؟ اگر اینگونه است این تاثیرگذاری بر روی کدامیک از اایگاهسالمتی اتخاذ می

تری نیز زندگی سالمها دارد سبکی که دسترسی بیشتری به رسانهامتماعی بیشتر است؟ آیا شخص -اقتصادی

های اعالمی از سوی خودشان، تطاب  های ممعی با سیاستهای تولید شده توسط رسانهدارد؟ همچنین آیا ایا 

ن های کالهای تولید شده با انتظارات و نیازهای مرد  نیز منطب  است؟ و نهایتاً آیا سیاستدارد؟ و آیا ایا 

 ها همخوانی دارد؟      ها و اقدامات رسانهسالمتی با سیاست

ترین  ترین و مهم قوی 43/0باای  رسانهمتغیر میزان مصرف دهد،نشان مینتایج کلی برآمده از این تحقی       

اایگاه »های  به ترتیب متغیر« ایمیزان مصرف رسانه»باشد. بعد از متغیر  کننده سبک زندگی سالمت می بینی ایش

سبک زندگی » متغیر بیشترین تاثیر را بر روی 83/0با « ایرسانهگونه مصرف»و  86/0با « اقتصادی -امتماعی

های زندگی سالمت نه تنها بین سبک دهدمیاین تحقی  نشان  برآمده از نتایجدیگر همچنین  اند. داشته« سالمت

های زندگی سالمت و ی ومود دارد، بلکه بین سبکدارهای مختلف اقتصادی و امتماعی رابطه معنیو اایگاه

ای رسانهمتغیر میزان مصرفداری ومود دارد. همچنین ای افراد نیز رابطه معنیگونه و میزان مصرف رسانه

متغیرهای انتخاب  ترینو قوی ای مختلف( یکی از تاثیرگذارترینافراد از منابع رسانه و مصرف گیری)میزان بهره

  .قرار نگرفته استبررسی و تایید  تحقی  مورد ی سالمت است که تا ایش از اینزندگهایسبک

حاکی از آن است که  افرادی که اخبار و  ایدر خصوص مصرف رسانه نتایج همبستگی متغیرهای این تحقی 

تری سالم کنند دارای سبک زندگیهای مورد عالقه خود دنبا  میمطالب سالمتی را فعاالنه و ایگیرانه در رسانه

اقتصادی و  هایاایگاهو این موضوع در تمامی باشند نسبت به دیگرانی که در این زمینه فعا  و ایگیر نیستند، می

باالتر  هایاایگاهمشاهده شده است)هرچند فراوانی و درصد آن در بخوبی قابل امتماعی)چه باال و چه اایین( 

 بیشتر بوده است(.

در حا  حاضر آنچه در حوزه سالمت  ،این تحقی  تحلیل محتوای انجا  گرفته در بر اساس دیگر نتایجهمچنین 

از بین چهار بعد سالمتی)مسمانی؛ شود ترویج و آموزش داده میبویژه رادیو و تلویزیون های ما از رسانه

حاد به بعد مسمانی سالمت معطوف شده است که آن هم با نیاز و مصلحت آ غالباًامتماعی؛ روانی؛ معنوی( 

های کالنی که بر گرفته از اسناد باالدستی نظا  مامع سیاستبر اساس  . همچنینندارد چندانیمامعه تطاب  

 گذاری نشده است. گذاری و هدفسیاستباشد نیز سالمت کشور می
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-رسانهبا متولیان  ی کههای عمیقاز طرف دیگر بر اساس نتایج به دست آمده از بخش کیفی تحقی  و مصاحبه

سالمت و همچنین ومود  های متعدد در عرصهسازمان علیرغم ومودمتاسفانه ی منتخب صورت گرفته، ها

 در حوزه سالمت مطلوبیناوضعیت شاهد  همچنان در اسناد باالدستی های عملیاتی مشخصها و برنامهسیاست

  برای مثا : هستیم.مامعه و افراد 

 نامه سالمت( اهداف و نیوز؛ هفتهسایت سالمتزیون؛ وبهای مورد بررسی)رادیو؛ تلویهیچکدا  از رسانه

اند و بیشتر مطاب  میل و اقتضائات شخصی عوامل های اعالمی خود را به طور کامل اوشش ندادهسیاست

 اند. سازان و نویسندگان مطالب( عمل کردهخود)برنامه

 کیفیت عملکرد خود مطاب  با های مورد بررسی ارزیابی علمی و دقیقی از کمیت و هیچکدا  از رسانه

 اند. های اعالمی خود نداشتهاهداف و سیاست

  های تولید شده در حوزه سالمت، کنتر  دقیقی بر روی هیچ نهاد نظارتی برای ارزیابی کمی و کیفی ایا

که در نقشه سالمت کشور، مسئولیت نظارت به عهده های مورد بررسی نداشته است. درصورتیرسانه

 اشت، درمان و آموزش ازشکی گذاشته شده است.وزارت بهد

 شود و آن چیزی که در سیاستها بازتولید میهای زندگی سالمت مرد  با آن چیزی که در رسانهسبک-

درصد ااسخگویان دارای  9ندارد. مطاب  نتایج این تحقی  تنها  وثیقی های کالن کشور ومود دارد مطابقت

 کنند. مطاب  استانداردهای غذایی رفتار می در واقعو اندزندگی سالم بودهسبک

 شود:ای زیر ایشنهاد میراهکارهای رسانه از این تحقی  بر اساس نتایج به دست آمدهخاتمه در 

های این ارزیابی حاکی از آن است که از میان ابعاد چهارگانه سالمت)سالمت مسمانی؛ سالمت یافته -1

های رادیو و تلویزیون و همچنین ترین تومه برنامهامتماعی؛ سالمت روانی؛ سالمت معنوی( بیش

مطالب منعکس شده در فضای مجازی و مکتوب، معطوف به بعد سالمت مسمانی و کمترین تومه 

این درحالی است که ارداخت متوازن به ابعاد  معطوف به بعد سالمت روانی و معنوی بوده است.

متماعی و روانی در سطح مامعه و روند رو به چهارگانه سالمت با عنایت به ومود مشکالت عدیده ا

قراوالن عرصه سازان و ایشها به عنوان فرهنگتوان از رسانهرشد آن، کمترین انتظاری است که می

 سالمتی داشت

-سالمت»به سمت « درمان محوری»گذاران حوزه سالمت از سیاستتمامی نگاه  شودایشنهاد می -8

بدیهی  .ایشی بگیرندبر درمان محوری « آموزشی»و « یشگیرانها»های تغییر یابد و سیاست« محوری

سازی توانمندرویکرد  های ممعی و بااز طری  رسانه« درمان»به مای « ایشگیری»مایگزین کردن  است

  تواند مسیر مامعه را به سوی توسعه اایدار رهنمون سازد.ی است که میراهبرد آحاد مامعه تنها
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 با مقایسه در ما مامعه زنان سالمت زندگیسبک که است آن از حاکی حقی ت این از برآمده نتایج   -3

 و دارند خود به کمتری تومه ما مامعه زنان دیگر عبارت به. است برخوردار تریاائین امتیاز از مردان

 بدن توده شاخص باالتر میانگین)کنندمی اعما  خود بدن و خود به نسبت تریضعیف مدیریت

 بویژه مردان با مقایسه در زنان در بیشتر وزناضافه و چاقی مشاهده ؛(2/85)مردان هب نسبت( 82)زنان

 ایمامعه داشتن برای شودمی ایشنهاد فوق موارد به تومه تر. لذا بامسن و تراایین هایاایگاه زنان در

 خانواده زنان روی بر تمرکز با و ارتباطات طری  از سالمت موضوع به چیز هر از بیش آینده در ترسالم

 هایآموزش مامعه، آحاد ایرسانهمصرف سطح ارتقاء هدف با مسیر این در و شود بیشتری تومه

 .گیرد قرار عنایت مورد گروهی هایرسانه تمامی در محورسالمت

های اعالمی توسط نهادهای دولتی و عملکرد آنها در طو  زمان و همچنین بین سیاست از آنجا که -4

های زندگی سالمت ااسخگویان( هیچگونه و عملکرد مرد )سبک ی مورد بررسیهارسانه ماموریت

های ممعی بویژه رادیو و تلویزیون)به دلیل رود رسانهانتظار می ومود ندارد، وثیقیهمسویی و قرابت 

های خالقانه مرمعیت، نفوذ و گستردگی( در این خصوص دست به ابتکار عمل زده و با ساخت برنامه

از مسئوالن و متولیان سالمت کشور مرد  ایفاء  ای خود را برای مطالبهای و رسانهنقش حرفهو چالشی 

ای بین مرد  و مسئوالن سالمت به عنوان واسطهها نماید و در راستای همسویی و هم افزایی دستگاه

 تالش کند.  کشور 

ها( و با ها و هدف دولتنترین دغدغه زندگی انسابا تومه به اهمیت محوری سالمت در مامعه)مهم -5

درصد بر اساس نتایج تحقی ( ایشنهاد           9عنایت به اائین بودن سبک زندگی سالم در مامعه)

های مجازی به دلیل حضور گسترده در سبد مصرف های ممعی بویژه رسانهشود، تمامی رسانهمی

. کنندتحو  الز  و ضروری استفاده از ظرفیت کنشگرانه افراد برای ایجاد یک  ،ای آحاد مامعهرسانه

-تکهای مومود در  از ظرفیتمحور ها با تزری  اطالعات سالمترسانهبرای این منظور الز  است تا 

 و تحق  شعار انسان سالم، محور توسعه کشور سالمت عمومیافراد مامعه برای بهبود وضعیت تک 

ایوندد، زا( بوقوع میها )تغییرات درونن انسانتغییراتی که درون ذههمواره چرا که گیری نمایند. بهره

  .اایدارتری به همراه خواهند داشتتر، موثرتر و قوینتایج 
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