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چکیده
ارتباطات سالمت یک حوزه میان رشتهای است که پیوند دهنده دو حوزه مجزای رسانه و سالمت به
شمار میآید .ارتباط این دو حوزه دو سویه است و امروز بیش از گذشته رسانهها ،موضوع سالمت را
پوشش میدهند .تلویزیون نیز به عنوان گسترده ترین رسانه ارتباط جمعی میتواند نقش مهمی در
ارتقای سالمت عموم ایفاء کند؛ چرا که به باور محققان تلویزیون از جمله معتبرترین منابع اطالعات
سالمت به شمار میآید و تماشای برنامههای مختلف آن میتوان با ارتقای سالمت در ارتباط باشد.
بنابراین در تحقیق حاضر تالش میکنیم نسبت تلویزیون و سالمت را بررسی کنیم .بدین منظور ،از
روش فراتحلیل بهره میگیریم و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی را که در حوزه ارتباطات
سالمت انجام گرفتهاند مروری نظاممند کردهایم .این تحقیقات از پایگاه داده های ایرانی و خارجی و
با استفاده از جستجوی کلمات کلیدی استخراج شده اند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که تلویزیون
بعد جدیدی به آموزش سالمت افزوده است و منبع قابل اعتمادی برای کسب اطالعات سالمت و
بیماری به شمار میآید.
کلمات کلیدی :تلویزیون ،ارتباطات سالمت ،فراتحلیل ،اطالعات سالمت
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مقدمه و طرح مسئله
تلویزیون به عنوان گستردهترین رسانه جمعی تولید و توزیع اطالعات و پیامها ،تاثیر بسزایی در
شکلگیری ذهنیت مخاطبان در حیطههای مختلف دارد .ماهیت و کارکرد تلویزیون در جوامع
امروزی موجب شده است این رسـانه بـه ابـزاری فراتر از وسیله سرگرم کننده تبدیل شود و
نقـش بـسیار مهمـی در حـوزههـای مختلـف زندگی بشری از جمله سالمت ایفا کند .مضفریان و
همکاران )2100( 0معتقدند که تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی تاثیرگذاری است که
تماشای آن میتواند با تاثیرات جانبی سالمت در ارتباط باشد .همچنین تلویزیون یکی از
معتبرترین منابع برای دریافت اطالعات سالمت است) .(O’Keefe, Boyd & Brown, 1998با
توجه به نقشی که تلویزیون در عرصه سالمت می تواند ایفاکند ،هدف این پژوهش این است که
با مرور تحقیقات این حوزه مبنای مفهومی و نظری آن را مورد کنکاش قرار دهد ،بنابراین ،آنچه
در این تحقیق به دنبال فهم آن هستیم نسبت میان سالمت و تلویزیون است ،بدین منظور به
مرور و مقایسه مقالههای داخلی و خارجی میپردازیم که به موضوع سالمت و تلویزیون پرداخته-
اند تا بدانیم که این مقاالت چه نسبتی میان سالمت و تلویزیون برقرار کردهاند.

چیستی ارتباطات سالمت
طرح مفهوم سالمت به عنوان یک دغدغه شخصی و مراقبتهای بهداشتی به عنوان یک نهاد
موثر در میانه قرن بیستم در آمریکا نقش مهمی در تکامل رشته «ارتباطات سالمت» ایفاء کرد.
ارتباطات سالمت به معنای هنر و تکنیک اطالعرسانی ،تاثیرگذاری و ترغیب افراد ،نهادها و
مخاطبان عموم درباره موضوعات مهم سالمت است .اصطالح «ارتباطات سالمت» به عنوان یک
مفهوم تخصصی ،از اواسط دهه  1970میالدی وارد ادبیات ارتباطات شد ( .)Rogers, 1996از آن
زمان تاکنون ،محققان ارتباطات دیدگاه ها و رویکردهای علمی مختلفی برای مطالعه کاربرد و
استفاده از ظرفیت های ارتباطات در حوزه سالمت بکار برده اند و در برنامه ریزیها و کمپینهای
بهداشت و سالمت ،به خصوص در آمریکا و اروپا تجربههای موفقی از بکارگیری و استفاده از
ظرفیت های ارتباطی به منظور مقابله و حل چالش های سالمت از قبیل سوء استعمال الکل،
آبله ،ذخیرهسازی و مراقبت نامناسب از غذا و  ...بدست آوردهاند ( .)Paisley, 2001براساس
مطالعات صورت گرفته ،در سال های اخیر حجم زیادی از مطالعات و پژوهش های علمی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Mozaffarian, et.,al
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تحقیقاتی در سراسر جهان به «ارتباطات سالمت» اختصاص یافته به طوریکه این حوزه در دو
دهه اخیر پرسرعتترین و عملگراترین حوزه تحقیق در رشته های علوم اجتماعی ،به خصوص
ارتباطات را از آن خود کرده است (.)Atkin, Marshal, 1996
مفهوم ارتباطات سالمت گستره وسیعی دارد و شامل پیشگیری از بیماری ،ارتقای سالمت،
سیاستهای مراقبتهای بهداشتی و درمانی و تجارت مراقبتهای بهداشتی و درمانی به همراه
تقویت کیفیت زندگی و سالمت افراد جامعه میشود ( .)Parrot, 2004یکی از عوامل مهم در
ظهور نهاد مراقبتهای بهداشتی در جامعه طرح مفهوم «سالمت» به عنوان یک ارزش است.
پیش از جنگ جهانی دوم ،چندان به موضوع سالمت اهمیتی داده نمیشد .در واقع سالمت به
عنوان یک ارزش در جامعه تلقی نمیشد ،با این حال ،هم ردیف مفاهیم دیگری مانند رفاه قرار
میگرفت .اما سالهای پس از جنگ جهانی دوم شرایط تغییر کرد و شاهد توجه به سالمت
فردی به عنوان یک دغدغه و ارائه خدمات بهداشتی به یک موضوع مهم هستیم ( Thomas,

 .)2006: 39دانشمندان فراوانی درباره رشته ارتباطات سالمت اظهارنظر کردهاند .به عنوان مثال
راجرز 0رشته ارتباطات سالمت را یکی از رشتههای بسیار مهم حوزه ارتباطات میداند (.)0990
کریپس 2هم ارتباطات سالمت را حوزه تحقیقاتی کاربردی ،بسیار مهم و در عین حال پیچیده
توصیف میکند ( .)2014قدمت ارتباطات سالمت به سالهای بسیار دور و به اندازه قدمت تمدن
بشری برمیگردد .سالمون 3و پوربسات )2109( 0در این خصوص میگویند که قدمت ارتباطات
سالمت به عنوان یک عمل فرهنگی اجتماعی به اندازه تمدن بشری و اولین تالشها برای
آموزش ،هشدار و تاثیرگذاری بر رفتارهای افراد و اجتماعات است؛ اجتماعاتی که با مشکالت
سالمت روبرو بودند.
نکته مهم در خصوص رشته ارتباطات سالمت ،با وجود نوپا بودن و عمر زیادی نداشتن این
است که این رشته حوزهای یاریدهنده ،کاربردی ،نظریه مبنا و فعال شناخته میشود که نقش
مهمی در شکلدهی به سیاستهای ملی ایفاء میکند ( )Kreps, 2003و تحقیقات ارتباطات
سالمت همواره بر مسائل مهم و واقعی تمرکز میکنند (رایت و همکاران.)2103 ،
تامس )2112(5عوامل مختلفی را در توسعه و رشد ارتباطات سالمت موثر میداند که از این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rogers
2Kreps
3 Salmon
4 Poorisat
5 Thomas
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میان به مدل جدید پزشکی ،ظهور مصرفگرایی ،تبعیض در مراقبتهای بهداشتی ،تاکید بر
پیشگیری و پذیرش بازاریابی از سوی مراقبتهای بهداشتی اشاره میکند.
همانطور که از مفهوم «ارتباطات سالمت» مستفاد میشود این رشتهی در حال تحول،
پیوند دهنده دو حوزه ارتباطات و سالمت است .دو بخش عمده از حوزه ارتباطات سالمت وجود
دارد که به یکدیگر وابسته میباشند :نخستین بخش «ارائه مراقبتهای بهداشتی» است که
چگونگی تأثیر ارتباطات بر نحوه ارائه مراقبتهای بهداشتی را مورد توجه قرار میدهد .دومین
بخش «ارتقای سالمت» است که استفاده اقناعی از پیامهای ارتباطی در رسانهها را به منظور
افزایش سطح بهداشت همگانی ،مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد و پژوهشگران ارتباطات
جمعی بیشتر جذب این حوزه میشوند (خانیکی،وبسایت.)0393 ،
امروزه بیش از هر زمان دیگری ،سالمت یکی از موضوعات اصلی است که به وسیله رسانهها
پوشش داده میشود .رسانهها به ویژه رسانههای ارتباط جمعی زمینهای را برای افراد فراهم می-
کنند تا درباره سالمت و بیماری خود صحبت و فکر کنند (.)Clarke., et.al, 2006این رسانهها
دریچهای برای فهم بیماری ،علل و شیوههای پیشگیری از آنها هستند .رسانههای جمعی این
ظرفیت را دارا هستند تا تهدیدهای ناشی از بیماریها و احتمال کنشگری را تعدیل کنند ( Ling,

1989؛  .)Lupton, Chapman, Wong, 1993کاردوسی و همکاران )2100( 0ضمن اشاره به اینکه
رسانههای جمعی یکی از منابع اصلی اطالعات سالمت عمومی به شمار میآیند ،تاثیر پوشش
رسانهای سالمت را بر دانش ،ادراک و نگرش مخاطبان از دو جنبه تحلیل میکنند .نخست قدرت
زیاد رسانهها برای انتشار اطالعات و شکلدهی افکار عمومی و پتانسل رسانهها برای مخدوش
کردن اطالعات با ارائه اطالعات نادرست و بیفایده .دوم ،توانایی رسانههای جمعی در ایجاد طوفان
ارتباطی که میتواند تمام توجهها را بر روی یک مسئله خاص بهداشتی متمرکز کند.

نسبت رسانه و سالمت
رسانههای جمعی نقش مهمی در درک ما از سالمت و رفتارهای سالمت دارند .نقش رسانهها
در سالمت به عنوان یک عامل تاثیرگذار و شکل دهنده باورها ،نگرشها و رفتارهای سالمت به
خوبی در ادبیات ارتباطات سالمت مستند شده است (پاروت .)2110 ،در واقع ،یکی از شاخه-
های تحقیق ارتباطات سالمت به چگونگی استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار اطالعات
سالمت در جامعه ،اطالع رسانی در خصوص باورهای سالمت ،شکل دهی به نگرشهای سالمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Carducci et.al
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و در نهایت تاثیرگذاری بر رفتارهای سالمت میپردازد (سالمن و آتکین .)2113 ،رسانههای
جمعی کانالهای ارتباطی مهمی برای توسعه آموزش و ارتقای سالمت ،پیشگیری از بیماری و
شکلدهی به سیاستهای عمومی هستند (رکسانا ،بنجامین .)3 :2103 ،بخش مهمی از درک
عامه مردم از سالمت و سیاستهای سالمت نتیجه تجربه مستقیم آنان نیست و بیشتر واسطه-
ای است .کانالهای رسانهای شامل مطبوعات ،تبلیغات ،فیلمهای داستانی ،برنامههای تلویزیونی،
برنامههای مستند و فناوری کامپیوتری بر سیستم بهداشتی و درمانی تاثیرگذارند و افراد هم از
این سیستم استفاده میکنند (فریدمن .)2110 ،رسانهها بخش مهمی از منابع اطالعات سالمت
هستند ،چرا که بیماری و سالمت را تعریف میکنند ،خدمات و محصوالتی را که میتواند به
مصرف کنندگان در مدیریت سالمتشان موثر باشد معرفی میکنند و بازنمایی افراد دارای
بیماری خاص را در اختیار شمار زیادی از افراد قرار میدهند (کاتن و گوپتا .)2110 ،علی رغم
تاثیرات قدرتمندی که اعضای خانواده ،همساالن و آموزش دهندگان بر درک ما از سالمت و
رفتار دارند ،دانش برگرفته ما از این منابع با رسانههای جمعی درهم آمیخته میشود تا در باره
سالمت اجتماعی شویم .فناوریهای نوین رسانهای نقش پررنگتری در توسعه و مصرف پیامها
توسط مخاطبان هدف دارد.

روشهای تحقیق مورد استفاده در ارتباطات سالمت
ارتباطات سالمت ،حوزهای تحقیقاتی کاربردی ،بسیار مهم و در عین حال پیچیده است .هدف
از تحقیق ارتباطات سالمت افزایش دانش مربوط به چالشهای پیشروی ارائه مراقبتهای
بهداشتی و ارتقای سالمت است .چنین دانشی برای تقویت کیفیت مراقیتهای بهداشتی و
تالشهای ارتقای سالمت بسیار مورد نیاز است .فراوانی در افراد ،سازمانها و عوامل اجتماعی،0
تحقیق درباره ارتباطات سالمت را بسیار پیچیده کرده است .این عوامل تاثیرگذار بر تصمیمها و
رفتارهای مرتبط با سالمت ،کنترل کردن روندهای دنیوی (تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی
کنترل نشده) را با مشکل روبرو کرده است .این روندها مراقبتهای بهداشتی و ارتقای سالمت
را تحت تاثیر قرار میدهند .تحقیقات پخته ارتباطات سالمت برای بررسی کامل پویایی غالباً
پنهان مراقبتهای بهداشتی و ارتقای سالمت ،باید عوامل جامعهای ،روانشناختی و موقعیتی
متعددی را مد نظر قرار دهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 societal
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حجم باالیی از تحقیقات مربوط به مراقبتهای بهداشتی و ارتقای سالمت از طرحها،
روشها و نظریههای گستردهای استفاده میکنند ( Glasgow, et al. 2004, koelen, et al.

 .)2001در حالی که برای سالیان سال استاندارد پیش فرض سنتی برای تحقیقات زیست
پزشکی ،استفاده از آزمایشهای بالیتی تصادفی فرض میشد ،در واقعیت تنوع روششناختی
فراوانی در تحقیق ارتقای سالمت و ارتباطات سالمت وجود دارد ( ;Jadad, Rennie, 1998

 .)koelen, et al. 2001روشهای تحقیق مورد استفاده در این حوزههای مطالعاتی ،شامل
استفاده از طرحهای تحقیقاتی آزمایشی و شبه آزمایشی مختلف ،پیمایش ،تحلیلهای متنی
کیفی و کمی ،مردمنگاری،روشهای چندگانه و فرا تحلیل است .هر کدام از این روشها دارای
نقاط قوت و ضعف منحصر به فردی هستند که تضمین کننده انتخاب بهترین روش یا روش-
های پرداخت به سواالت خاص تحقیق است (.)Sackett, Wennberg, 1998; Kreps, 2001
اغلب بهترین رویکرد ترکیب روشها و استفاده از روشهای آمیخته یا طرحهای چند روشی
است (.)Frey. et. al, 2000; Nutbeam, 1999

روش تحقیق
این تحقیق به روش کتابخانهای از نوع فرا تحلیل کیفی است .فراتحلیل روش تجربی بسیار
قدرتمندی برای تحلیل دادههای ثانویه تحقیق است ( .)Lipsey, Wilson, 2001فراتحلیل
دادههای حاصل از مطالعات مشابهی را که از سنجههای مشابهی استفاده کردهاند یک کاسه
میکند تا با ترکیب یافتههای آنان به نتیجههای گستردهتری دست یابد .استروپ و همکاران

0

( )2000توضیح میدهند که فراتحلیل نیاز به ترکیب نتایج تحقیقات حوزه ارتباطات و ارتقای
سالمت را مرتفع میسازد تا تصمیمهای بهنگام و آگاهانهای درباره سالمت عموم و اعمال بالینی
گرفته شود .مارش و همکاران )2001( 2فراتحلیل را بیشر یک روش علمی آزمون نظریه
میدانند تا صرفاً مجموعه قواعدی برای تحلیل آماری مجموعه دادههای بزرگ .به باور آنان،
تمرکز فراتحلیل باید بر تحلیل مجموعه دادههای بزرگ باشد تا پدیدههای مهم ارتباطات
سالمت و فرآیندهای کلیدی زیرین آنها را درک کنند ( Marsh, et. al, 2001; Song, et. el,

 .)2003به عثده یانگ )2002( 3فراتحلیل یک روش تحقیق بسیار ارزشمند برای هدایت اَعمال و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stroup et al
2 Marsh et al
3 Yang
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ارتقای ارتباطات سالمت و نظریه ارتقای سالمت است؛ چرا که دانش را در حوزههای مهم
تخقیق توسعه میدهد .از آنجا که هدف نگارندگان این است که دریابند به طور کلی چه
مطالعاتی با چه روشهایی به نسبت تلویزیون و ارتباطات سالمت پرداختهاند و بر این اساس
روشها ،نمونهها ،جامعه آماری و  ...با یکدیگر متفاوت است ،فراتحلیل کیفی به جای کمی
استفاده شده است ،بدین منظور به مرور نظاممند تحقیقات انجام شده در حوزه رسانه و
تلویزیون میپردازیم و تالش میکنیم با تمرکز بر پرسش تحقیق و ارائه شواهد و تجزیه تحلیل
موضوع به این پرسش پاسخ دهیم .جامعه آماری این تحقیق را مقاالت و پایاننامههایی تشکیل
دادهاند که به موضوع تلویزیون و سالمت پرداختهاند و شیوه نمونهگیری مطابق با اصول سایر
تحقیقات کیفی ،نمونهگیری هدفمند بوده است .مقالههای داخلی از پایگاههای اطالعرسانی
مانند ایران داک ،مگ ایران ،کتابخانه ملی ایران ،نورمگز ،پرتال جامع علوم انسانی و ...و مقاله-
های خارجی از مجالت و فصلنامههای «ارتباطات سالمت» و «تحقیقات آموزش سالمت»،
«مسائل سالمت»« ،جامعهشناسی سالمت و بیماری»« ،آموزش پزشکی»« ،تحقیقات ارتباطات
انسانی»« ،علوم نورولوژی»« ،مجله امریکایی پزشکی»« ،ارتباطات» و «جراحی ترما و مراقبت-
های ویژه» و با جستجوی کلمات کلیدی «سالمت»« ،تلویزیون»« ،ارتباطات سالمت»« ،رسانه»
در بخش عنوان ،چیکده و یا بخش کلمات کلیدی استخراج شدهاند.
در این تحقیق با توجه به محدودیتهای پژوهش ،جهت افزایش و اعتبار و پایایی از ورود
تحقیقات ضعیف خودداری کردیم و مابقی تحقیقات را با وزن یکسان مفروض قرار دادیم .بدین
جهت تقویت اعتبار و پایایی در انتخاب منابع استفاده شده ،چند اولویت لحاظ شده است :اول
اینکه مقالههای داخلی در فاصله زمانی  0391تا  0391بوده و از انتخاب تحقیقات قبل از آن
خودداری کردهایم .در مورد مقالههای خارجی نیز از فاصله زمانی سال  2111تا  2101مقاله ها
را انتخاب کردهایم .دوم ،مقالههای انتخاب شده داخلی در مجالت علمی پژوهشی و یا علمی
ترویجی چاپ شدهاند .مجلههای خارجی نیز که مقاالت را از آنها استخراج کردهایم ،از جمله
مجلههای معتبر به شمار میآیند .همچنین جهت اعتباربخشی به تحقیق از تحقیقات کمی و
کیفی به طور همزمان بهره بردهایم.

تحقیقات مورد بررسی
در این بخش و برای آنکه بتوانیم امکان مقایسه داشته باشیم ،تحقیقات داخلی و خارجی را به
دو دسته کلی تقسیمبندی میکنیم که شامل تحقیقات حوزه مخاطب و حوزه تحلیل متن
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است .منظور از تحقیقات حوزه مخاطب تحقیقاتی است که نگرش مخاطبان را بررسی کردهاند و
منظور از تحقیقات حوزه تحلیل متن ،تحقیقاتی که به تحلیل متون رسانهای پرداختهاند.
جدول  .2شناسنامه مقاالت داخلی فراتحلیل شده
ردیف

عنوان

نگارنده

0

بررسی نظرات مردم تهران پیرامون تاثیر
پیامهای سالمت پخش شده از سیمای
جمهوری اسالمی ایران در سه ماهه اول
سال »0311

رمضان آذر همایون

2

سنجص نگرش مخاطبان تلویزیون نسبت
به تاثیر پیام های سالمت؛ نقش تلویزیون
در ترویج سالمت شهروندان  50سال به
باالی تهرانی

حبیب راثی تهرانی

3

بررسی دیدگاه دانشجویان آموزش
بهداشت نسبت به ارتباطات سالمت و
تلویزیون؛ سنجش نگرش دانشجویان
دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی،
ایران و تهران نسبت به برنامه های
سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران

روشنک عاطفیمنش

0

حوزه

عنوان مجله یا

سال

مطالعاتی

نام دانشگاه

چاپ

مخاطب-
سنجی

دانشگاه صدا و
سیما

0311

مخاطب-
سنجی

دانشگاه عالمه
طباطبایی

0319

مخاطب-
سنجی

دانشگاه عالمه
طباطبایی

0319

رابطه برنامههای سالمت محور سیمای
جمهوری اسالمی ایران و رفتارهای
بهداشتی از دیدگاه مخاطبان تهرانی

شیرین ترکمندی

مخاطب-
سنجی

دانشگاه
صداوسیما

0390

5

نقش برنامههای بهداشتی و پزشکی
تلویزیون بر سالمت جسمانی و روانی
پیامگیران

مهدیس علیپور

مخاطب-
سنجی

دانشگاه عالمه
طباطبایی

0390

2

آسیبشناسی تبلیغات سالمت سیما از
دیدگاه صاحبنظران

حمیدرضا مستانی

مخاطب-
سنجی

دانشگاه
صداوسیما

0392

7

بررسی میزان استفاده و رضامندی زنان از
برنامههای شبکه سالمت سیما

سعیده منصوری

مخاطب-
سنجی

دانشگاه عالمه
طباطبایی

0395

1

ارزیابی عملکرد شبکه سالمت سیمای
جمهوری اسالمی ایران در افزایش سالمت
جامعه از منظر مخاطبان و متخصصان
سالمت

سردار ولدی

9

فرهنگ رسانهای و سبکهای زندگی
سالمت محور در شهر تهران :مطالعه
موردی بر روی چهار رسانه رادیو،
تلویزیون ،نشریه ،اینترنت

رضا خاشعی

مخاطب-
سنجی

تحلیل متن

دانشگاه
صداوسیما

0395

دانشگاه عالمه
طباطبایی

0395
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ادامه جدول  .2شناسنامه مقاالت داخلی فراتحلیل شده
حوزه

عنوان مجله یا

سال

مطالعاتی

نام دانشگاه

چاپ

مجله سالمت و
مراقبت

0395

دانشگاه تهران

0397

انجمن ایرانی
مطالعات
فرهنگی و
ارتباطات

0397

ردیف

عنوان

نگارنده

01

نقش آموزش سالمت در شبکههای
سراسری تلویزیون ایران

منیژه فیروزی

تحلیل متن

00

مطالعه برساخت معنایی پدیده ایدز در
سریال «پریا»

عاطفه اقایی/اعظم
راودراد

تحلیل متن

مطالعه سیاستهای رسانه ملی در حوزه
ارتباطات سالمت (با تاکید بر برنامههای
اصلی سالمت محور سیما در سال )0395

علیرضا عبدالهی
نژاد ،حسین
بصیریان جهرمی و
مرضیه نحوی

تحلیل متن

02

جدول  .2شناسنامه مقاالت خارجی فراتحلیل شده
عنوان
ردیف

عنوان

نگارنده

حوزه

مجله یا

سال

مطالعاتی

نام

چاپ

دانشگاه
مولین برادی  ،آرسوال
0

انتقال اطالعات سالمت از طریق
رسانههای سرگرمکننده

فوهر  ،ویکی ریدوت ،
نیل بیر  ،کارولین میلر ،
ربکا فلورنی و اندرو

مخاطب-

مسائل

سنجی

سالمت

2110

آلتمن
2

تقویت دانش ،باورها و رفتار سالمت

فیونا چو  ،سوشما پالمر،

از طریق مجموعههای تلویزیونی در

زوفیا سلونسکا و کالیانی

لهستان

سابیا

دریافت روایتهای پزشکی

سوالنج داوین

مخاطب-

ارتباطات

سنجی

سالمت

2112

جامعه-
3

مخاطب-

شناسی

سنجی

سالمت و

2113

بیماری
درک دانشجویان پزشکی استرالیایی
0

مخاطب-

آموزش

سنجی

پزشکی

انگیزهها و پیامدهای تماشای

تاییانگ لی و الرامی دی.

مخاطب-

ارتباطات

مجموعههای پزشکی تلویزیون

تیلور

سنجی

سالمت

از حرفهایگرایی و اخالق در برنامه-

روزالین ویور و لن ویلسن

های پزشکی تلویزیونی
5

2100

2103

2۱
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ادامه جدول  .2شناسنامه مقاالت خارجی فراتحلیل شده

ردیف

عنوان

7

مجموعههای داستانی و درک
بینندگان از سالمت :آزمایش تاثیرات
کاشت
تماشای مجموعههای پزشکی و
اعتماد به پزشکان :یک رویکرد
تعدیلشده میانجی
بازنمایی بیماری و مسائل مربوط به
آن در دو مجموعه پزشکی پرطرفدار
امریکایی

9

بازنمایی کمکهای اولیه به بیماران
صرعی در مجموعههای پزشکی
تلویزیونی

2

1

01

00

دکتر هاوس  ،تلویزیون و واقعیت

برساخت مسئولیت برای خطاهای
پزشکی در مجموعههای پزشکی
تلویزیونی بین سالهای  0990تا
2117

02

مجموعههای پزشکی تلویزیونی:
راهنمایی برای آموزشدهندگان

03

تاثیر مجموعه گریز آناتومی :نمایش
تلویزیونی بیمارانی که از تروما رنج
میبرند میتواند به تصور نادرست از
شرایط غیرواقعی بیماری و توقعات
خانوادههاپسازصدمهمنجرشود

نگارنده

حوزه
مطالعاتی

جاییون چانگ

مخاطب-
سنجی

عنوان
مجله یا
نام
دانشگاه
تحقیقات
ارتباطات
انسانی

سال
چاپ

2100

یان تیان و جیان .اچ یو

مخاطب-
سنجی

ارتباطات
سالمت

2101

ینجیائویی و کریستینا
ای .وارد

تحلیل
متن

ارتباطات
سالمت

2101

تحلیل
متن

علوم
نورولوژی

2100

تحلیل
متن

مجله
آمریکایی
پزشکی

2103

اندرو دی مولر  ،جرمی
جی مولر ،سوزان آر راهی
 ،آر مارک سادلر
فدریک الپوستولی ،
سیلوی مونتوس  ،آرملی
آلهریتری  ،کارال دی
استیفانو  ،فیلیپ لی
توملین و فردریک آدنت

کاترین ای .فاس

سی .هیرت  ،کی .وانگ ،
اس .اریچسن  .جی .اس
وایت
روزماری سرون  ،جوردن
ای وینبرگ  ،پامال دابلیو
گوسالر  ،ارین پی
ویلکینسون  ،ترل ام
تامپسون  ،جاناتان ال
دامورت  ،شاونا آر
دمپسی و اسکات آر
پترسون

تحلیل
متن

فصلنامه
ارتباطات

2100

تحلیل
متن

ارتباطات
سالمت

2103

جراحی
تروما و
مراقبهای
حاد

2101

تحلیل
متن
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یافتهها
یافتههای تحقیق در دو بخش ارائه میشود شامل فراتحلیل روششناسی تحقیقات و فراتحلیل
محتوای آنها.
فراتحلیل روششناسی تحقیقات
 -0موضوع مورد مطالعه در دانشگاههای مختلف :در میان تحقیقات داخلی  0مورد در دانشگاه
صداوسیما 5 ،مورد در دانشگاه عالمه طباطبایی و یک مورد در دانشگاه تهران انجام شدهاند.
همچنین یک مورد در مجله مطالعات ارتباطات و رسانه ،یک مورد در مجله مطالعات
فرهنگی و ارتباطات ،یک مورد هم در مجله سالمت و مراقبت و یک مورد در مجله مطالعات
رسانهای به چاپ رسیدهاند .در میان تحقیقات خارجی نیز دو مورد به مجله تحقیقات
آموزش سالمت ،یک مورد به مجله مسائل سالمت ،پنج مورد به مجله ارتباطات سالمت،
یک مورد جامعهشناسی سالمت و بیماری ،یک مورد مجله آموزش پزشکی ،یک مورد به
مجله تحقیقات ارتباطات انسانی ،یک مورد به مجله علم نورولوژی ،یک مورد به مجله
آمریکایی پزشکی و یک مورد بهم به مجله جراحی تروما و مراقبتهای حاد تعلق دارد.
 -2روششناسی :در این قسمت ،تحقیقات مطالعه شده را بر اساس جامعه آماری ،روش
نمونهگیری ،حجم نمونه ،تکنیک گردآوری اطالعات ،فرضیهها و روش تجزیه و تحلیل
آماری تقسیمبندی میکنیم .در میان تحقیقات داخلی فراتحلیل شده 1 ،مورد به روش
پیمایش و  2مورد به روش تحلیل متن انجام شدهاند .در میان تحقیقات خارجی نیز هفت
مورد پیمایش و  2مورد تحلیل متن انجام دادهاند
 -3ابزار گردآوری اطالعات :در تحقیقات داخلی هشت مورد از طریق پرسشنامه محقق ساخته،
یک مورد مصاحبه عمیق ،یک مورد تحلیل گفتمان ،یک مورد از روش ترکیبی تحلیل
محتوای کمی ،یک مورد هم تحلیل محتوا کمی و مطالعه تطبیقی ،یک مورد تحلیل
محتوای کیفی و یک مورد هم از طریق تحلیل اسنادی دادهها را جمعآوری کردهاند .در
تحقیقات خارجی نیز  5مورد از طریق پرسشنامه ،دو مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته و
شش مورد نیز تحلیل محتوای کمی دادهها را بدست آوردهاند.
 -0جامعه آماری :در تحقیقات داخلی پیمایشی جامع ه مورد مطالعه در چهار مورد ،مخاطبان
تهرانی ،در یک مورد ،دانشجویان آموزش بهداشت و در دو مورد نیز زنان هستند .در
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خصوص تحقیقات خارجی نیز در هفت مورد ،مخاطبان بینندگان تلویزیون و در یک مورد
نیز دانشجویان پزشکی بوده اند .در تحقیقات داخلی تحلیل متن نیز جامعه آماری در دو
مورد سریال های تلویزیونی و در دو مورد دیگر برنامه های سالمت محور تلویزیون بودهاند.
در تحقیقات خارجی تحلیل متن ،جامعه آماری را در تمام موارد سریالهای پزشکی
تشکیل میدهند.
 -5شیوه نمونهگیری :در تحقیقات داخلی در  2مورد از نمونهگیری احتمالی و در  2مورد دیگر
از نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .در تحقیقات خارجی نیز در تحقیقات پیمایشی
از شیوه نمونهگیری احتمالی و در تحقیقات تحلیل متن نیز از شیوه نمونهگیری هدفمند
بهره گرفته شده است
 -2پیش آزمون :در تحقیقات تحلیل شده ،تنها در یک مورد ،از پیش آزمون استفاده شده است
 -7اعتبار تحقیقها :در تمام تحقیقهای تحلیل شده به بحث مهم اعتبار و پایایی توجه شده
است.
بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه تلویزیون و ارتباطات سالمت چه در تحقیقات داخلی و
چه در تحقیقات خارجی به روشهای کمی پیمایش و تحلیل محتوا انجام شده است و این در
حالی است که سنجیدن بسیاری از مقاصد و عملکردهای رسانهای جز از طریق روشهای کیفی
و فراهم نخواهد بود .بسیاری از جوانب دو حوزه رسانه و سالمت ،ذهنی و کیفی است و تنها از
طریق فهم کیفی آنهاست که میتوان به شناختی علمی نائل آمد.
ارزشها که اصول ذهنی کنشها و ترجیحات رفتاریاند ،تنها از طریق تلفیق روشهای
مختلف میدانی کیفی و کمی قابل درک و فهمند .اما کمتر تحقیقی با استفاده از روشهای
مکمل در شناخت آن موفق بوده است (صدیق .)10 :0379 ،اغلب بهترین رویکرد ترکیب
روشها و استفاده از روشهای آمیخته یا طرحهای چند روشی است .از آنجا که انتخاب روش
مناسب برای درک و فهم مسئله تحقیق ،یکی از ارکان مهم یک پژوهش کامل و دقیق است،
روش انتخابی بسیاری از تحقیقات مورد مطالعه فاقد آن است.

فراتحلیل بخش نظری تحقیقات
در پژوهشهایی که بر مبنای اصول فراتحلیل انجام میشوند ،چارچوب نظری مشخص و
منحصر به فردی استفاده نمیشود .در مقاالت و پایاننامههای تحلیل شده این تحقیق ،طیفی از
مبانی نظری و نظریههای مورد توجه بودهاند که به برخی از آنها فهرستوار اشاره میشود .در
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سالهای اخیر شاهد رشد انجام تحقیقات سالمت در کشور بودهایم .در مواردی این تحقیقات از
غنای در خور توجهی برخوردار بودهاند و برخی نیز به لحاظ روششناسی ،اهداف و نتایج از
کاستیهای رنج بردهاند .در پژوهشهای انجام شده داخلی محققان از میان نظریههای ارتباطی
با موضوع مطالعه خود از نظریههای مختلفی استفاده کردهاند که گاه شامل یک نظریه و گاهی
نیز دو یا چند نظریه را شامل میشود .نظریههای جریان دو مرحلهای ارتباطات (یک مورد)،
نظریه استفاده و رضامندی ( 5مورد) ،مدل اثرات شرطی (یک مورد) ،نظریه برجستهسازی (دو
مورد) ،نظریه یادگیری اجتماعی (یک مورد) ،نظریه اقناع (سه مورد) ،نظریه شناختی اجتماعی
(یک مورد) ،نظریه چارچوببندی (یک مورد) ،نظریه خودشکوفایی مازلو (یک مورد) ،نظریه
شکاف آگاهی (یک مورد) ،نظریه تلقیح (دو مورد) بکار گرفته شدهاند .در تحقیقات خارجی نیز
استفاده گستردهای از نظریات حوزه ارتباطات شده است .این نظریات شامل نظریه استفاده و
رضامندی (یک مورد) ،نظریه کاشت (پنج مورد) ،نظریه چارچوببندی (یک مورد) ،نظریه
تحلیل دریافت (یک مورد) است .در بعضی از تحقیقات هم از نظریه ارتباطاتی خاصی استفاده
نشده است .نظریات مورد استفاده در تحقیقات خارجی و داخلی حاکی از آن است که در بیشتر
موارد نگارندگان ،از نظریاتی استفاده کردهاند که بر روشهای کمی پژوهش تاکید کردهاند که
طی آن ،اعتبار هر نظریه را میتوان بر اساس روشهای نظاممند و دقیق بررسی کرد .این
نظریهها در مقابل سنت نظری دیگری قرار میگیرد که به نظریههای فرهنگی موسوماند و
کانون توجهشان بر زبان و مفهوم متون و نحوه درک آنها متمرکز است.

بحث و نتیجه گیری
تحلیل تحقیقات داخلی نشان میدهد که تحقیقات انجام شده بیشتر به حوزه مخاطبسنجی
پرداختهاند و میزان اثرگذاری برنامههای تلویزیون بر رفتار سالمت و یا رضایتمندی مخاطبان
از برنامههای تلویزیون را بررسی کردهاند .تحقیقات اندکی نیز به تحلیل محتوای برنامههای
تلویزیون پرداختهاند .تحقیقات انجام شده بیشتر صبغه کمی دارند و کمتر با روش کیفی انجام
شدهاند .روش عمده بکار گرفته شده در آنها پیمایش بوده است و دادهها با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شدهاند .رویکرد کمی ،دیدگاه غالب بر ارتباط سالمت و
تلویزیون بوده است .نظریاتی نیز که در این تحقیقات بیشتر مورد استفاده بودهاند جزو آن دسته
از نظریات ارتباطی است که بر تاثیر رسانهها بر مخاطب چه به صورت مطلق یا محدود تاکید
دارند .در تمام تحقیقات انجام شده تلویزیون و برنامههای تلویزیونی بر سالمت و رفتار سالمت
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به عنوان ابزار و منبعی مهم مورد تاکید قرار گرفته است .اما این تاثیرگذاری کافی نبوده و
ارتباطات میان فردی نقش مکمل را برای پیامهای رسانهای ایفاء میکند .همچنین باید بهتر از
برنامههای تلویزیون در ترویج رفتارهای بهداشتی و سالمت بهره گرفت .در تحقیقاتی نیز که به
تحلیل متن پرداختاند عمدتاً از روش کمی تحلیل محتوا بهره گرفتهاند .در یک مورد نیز
تحلیل گفتمان هم به عنوان نظریه و هم به عنوان روش استفاده شده است .این دسته نیز بر
ضمن اذعان به تاثیرگذاری برنامههای تلویزیون ،بر اصالح برنامههای سالمت محور و تولیدات
سالمت محور این رسانه تاکید کردهاند.
آنچه از تحلیل مقاالت خارجی در خصوصرابطه سالمت و تلویزیون میتوان استنباط کرد
این است که در خصوص مطالعاتی که بر روی نگرش مخاطبان و ارتباط آن با برنامههای
تلویزیونی تحقیق کردهاند از روشهای مختلفی بهره گرفتهاند شامل پیمایش ،پیمایش آنالین،
مصاحبه عمیق ،فوکوس گروپ .این مطالعات همچمنین بیشتر به نظریات کاشت ،آموزش-
سرگرمی و استفاده و رضامندی متوسل شدهاند .اما مطالعاتی که به تحلیل متون برنامههای
تلویزیونی نیز پرداختهاند تماماً از روش تحلیل محتوا استفاده کردهاند و تالش کردهاند با تحلیل
محتوای کمی به سواالت تحقیق پاسخ گویند .هم در مطالعات حوزه مخاطب و هم حوزه تحلیل
متن ،نتایج مطالعات حاکی از ارتباط بین محتوای پخش شده و نگرش مخاطبان دارد و
محتواهای تلویزیونی توانستهاند بر نگرش مخاطبان تاثیرگذار باشند .مخاطبان از محتوای
تلویزیون برای کسب دانش سالمت استفاده کرده و آن را مفید و منبع قابل اعتمادی دانستهاند،
به گونهای که در برخی موارد به جستجوی اطالعات بیشتر پرداخته و آن را با دوستان و اعضای
خانواده خود به اشتراک گذاشتهاند .این تحقیقات محتواهای تلویزیونی را ابزار مهمی برای
ارتقای سالمت دانستهاند که میتواند به رفتار سالمت بیانجامد .یکی دیگر از نکات قابل توجه
این تحقیقات این است که تکرار پیامهای سالمت عامل کلیدی در افزایش درک و نگهداشت
طوالنی مدت موضوعات سالمت است .دسته دیگری از تحقیقات نیز اذعان به تاثیر محتواهای
تلویزیونی معتقدند که سالمت در این برنامه به درستی پرداخت نشده است .در برخی مواقع
آنچه در این برنامهها نشان داده شده است با واقعیت همخوانی ندارد و تنها از دیدگاه پزشکی به
موضوع سالمت پرداختهاند .بازنمایی درست سالمت و بیماری بسیار حائز اهمیت است و می-
تواند در صورتی که به درستی انجام نشود ،پیامدهای نامطلوبی در جامعه داشته باشد.
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در سایه نتایج تحقیقات بررسی شده ،تلویزیون بعد جدیدی به آموزش سالمت افزوده است
و منبع قابل اعتمادی برای کسب اطالعات سالمت و بیماری به شمار میآید .دسترسپذیری
آسان و دامنه وسیع تلویزیون باعث شده است که اقشار مختلف جامعه بتوانند استفادههای
مختلفی از این رسانه داشته باشند که یکی از این استفادهها ،کسب اطالعات سالمت و بیماری
است .از یک سو این دسترسپذیری وسیع به تلویزیون یک مزیت و از سوی دیگر یک نقص به
شمار میآید؛ چرا که قدرت پیامهای پخش شده از تلویزیون نه در محتوای آن بلکه در واقعیت
عمومی بودن آن است .بسیاری از محققان با بیان این نگرانی ،بر کیفیت و سطح پایینپیامهای
تلویزیونی مرتبط با موضوع سالمت اشاره کردهاند .با این حال ،واقعیت آن است که دسترسی-
پذیری وسیع تلویزیون باعث شده است که اقشار مختلف جامعه ،فارغ از سن ،میزان تحصیالت،
و سایر متغیرهای اجتماعی در معرض پیامهای سالمت محور تلویزیون قرار گیرند .طیف وسیع
برنامههای تلویزیونی که حاوی اطالعات سالمت هستند ،احتمال اینکه در معرض محتوای
سالمت قرار گیرند ،افزایش میدهد.
مقایسه تحقیقات انجان شده داخلی و خارجی درباره رابطه سالمت و تلویزیون نشان می-
دهد که هم تحقیقات داخلی و هم تحقیقات خارجی تلویزیون و برنامههای تلویزیون را جزو
منابع مهم و با اهمیت اطالعات سالمت میدانند که به ارتقای سالمت عمومی و انجام رفتارهای
سالمت منجر میشوند .اما این پرداخت تلویزیون به موضوع سالمت و بیماری با اشکاالتی روبرو
بوده است که میتوان به نپرداختن به ساختار اجتماعی تولید بیماری و سالمت ،سطح و کیفیت
پایین پیامهای سالمت ،صرفاً توجه به سالمت جسمی و نبود سنخیت بین آنچه در برنامههای
تلویزیونی نمایش داده میشود با واقعیت اشاره کرد.
از بعد روششناختی ،در تحقیقات داخلی بیشتر از روشهای کمی و آن هم پیمایشی
کاغذی (و در موارد محدود از تحلیل محتوای کمی و تحلیل گفتمان) بهره گرفته شده است و
این در حالی است که در تحقیقات خارجی ضمن بکارگیری پیمایش کاغذی از پیمایش آنالین
و تحلیل محتوا ( و در مورادی از فوکوس گروپ) به طور گسترده نیز بهره گرفته شده است .از
بعد استفاده از نظریات ارتباطاتی ،در هر دو دسته تحقیقات داخلی و خارجی از نظریات
ارتباطی که معتقد به تاثیر پیام بر مخاطب است استفاده شده است و از نظریاتی مانند کاشت و
استفاده و رضامندی به طور گستردهای استفاده کردهاند.
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موردی بر روی چهار رسانه رادیو ،تلویزیون ،نشریه ،اینترنت ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،تهران
 راثی تهرانی ،حبیب ( ،)0319سنجص نگرش مخاطبان تلویزیون نسبت به تاثیر پیام های سالمت؛
نقش تلویزیون در ترویج سالمت شهروندان  50سال به باالی تهرانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
 صدیق ،رحمت اهلل ( .)0379فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه آسیبشناسی اجتماعی در
ایران ،نامه علوم اجتماعی ،شماره  ،05دوره 013-27 ،1
 عاطفیمنش ،روشنک ( ،)0319بررسی دیدگاه دانشجویان آموزش بهداشت نسبت به ارتباطات
سالمت و تلویزیون؛ سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران و
تهران نسبت به برنامه های سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
 علیپور ،مهدیس ( ،)0390نقش برنامههای بهداشتی و پزشکی تلویزیون بر سالمت جسمانی و
روانی پیامگیران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه طباطبایی ،تهران
 فیروزی ،منیژه ( ،)0395نقش آموزش سالمت در شبکههای سراسری تلویزیون ایران ،مجله سالمت
و مراقبت ،تهران ،ایران ،سال سیزدهم ،شماره 2
 مستانی ،حمیدرضا ( ،)0392آسیبشناسی تبلیغات سالمت سیما از دیدگاه صاحبنظران ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه صداوسیما ،تهران
 منصوری ،سعیده ( ،)0395بررسی میزان استفاده و رضامندی زنان از برنامههای شبکه سالمت
سیما ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
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 شکلگیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل.)0315(  سید احمد، فیروزآبادی، محمد جواد، ناطقپور
019-021 ،21  دوره،2  شماره، فصلنامه علوم اجتماعی،عوامل موثر بر آن
 ارزیابی عملکرد شبکه سالمت سیمای جمهوری اسالمی ایران در افزایش،)0395(  سردار، ولدی
 دانشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد،سالمت جامعه از منظر مخاطبان و متخصصان سالمت
 تهران،صداوسیما
 مطالعه سیاستهای رسانه،)0397(  مرضیه، نحوی، حسین، بصیریان جهرمی، علیرضا، عبدالهی نژاد
،)0395 ملی در حوزه ارتباطات سالمت (با تاکید بر برنامههای اصلی سالمت محور سیما در سال
50  شماره، سال چهاردهم،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
/http://www.khaniki.com  وب سایت دکتر هادی خانیکی به آدرس
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